MÅNADENS HUND
FEBRUARI 2016

RR SM-15 SE JCH SE UCH Bossmålas Frisko S53751/2007B
Ägare: Matts Lindén, Nås
Far: RR SE JCH H-Dalens Plexus S31296/2002
Mor: RR J Bossmålas Bianca S59040/2002
Uppfödare: Kent och Kenneth Allansson, Påryd
Matts Lindén har alltid ägt kompetenta hundar. Innan han
kom in på finskstövarspåret hade han hamiltonstövaren SJCH
Rishagens Säker, född 1967, en bra hund som också användes
en hel del i avel. Men i dagens ljus säger Matts att det ändå var
hans sämsta hund. Han har ju också något att jämföra med; två
SM-vinnare och ytterligare en SM-deltagare, som var Nordisk
Jaktchampion (plus två vargdödade hundar varav en JCH och
den andra på god väg).
Att Bossmålas Frisko kom i Matts´ ägo ”skyller” han på denna
artikels författare; han ringde nämligen och bad om förslag till
en ny hund när den tidigare hade gjort sitt. Bland de alternativ
vi diskuterade fanns en kull från Bossmålas kennel i Småland,
som redan då hade en välmeriterad uppfödning.
Frisko motsvarade inte de högt ställda förväntningarna de
första åren. Han är både mark- och vinddrivare och när han tog
vind gick det för snabbt, med förspringningar och harar som
tog sig ut på närmaste väg som följd.
- Men Frisko är den förståndigaste hund jag haft och efterhand
lärde han sig att anpassa fart och spårningssätt efter förhållandena, och nu kan jag påstå att han är min roligaste och effektivaste hund någonsin, inte minst på väg, säger Matts Lindén.
Vid bra vittringsförhållanden driver han inte ut dubbellöporna,
och han har ett tätt och bra skall med nyansering.
Provstarterna började lite försiktigt vid tre och fyra års ålder, med resultaten 3:a, 1:a och 1:a ökl. Vid första ettan kom
föraningarna om vad som skulle komma, då hunden fick 62
egenskapspoäng. Elitstarterna började med en nolla, men efter
det har Frisko resultaten 7x 1:a, 3x2:a och 2x0 pris. Totalt har
han 16 fulltidsdrev med egenskapsgenomsnittet 61 poäng och
65 som högst.
Hösten 2015 var Friskos stora säsong. Han vann tre av fyra
tävlingsprov; KM i Dalarna, DM för zon 3 i Värmland och
Har-SM i Luleå, samt blev trea med en elittvåa vid finskstövarnas Rasmästerskap i Vindeln, där han hade ett sent upptag i de
vanskliga förhållandena första dagen, men klarade andra dagen

först ett tapptfritt fulltidsdrev och sedan nästan ytterligare ett
som avbröts vid provdagens slut och belönades med överlägsna
65 egenskapspoäng. Han har dessutom en utomordentlig lydnad.
Frisko har låg skalltröskel och i vissa väderförhållanden har
väckningarna dragit ner egenskapspoängen, men oftare har han
varit helt tyst eller slagit enstaka väckskall på både slag och
tappt, speciellt på äldre dar. Här finns kanske en parallell med
den kände finske drevkungen och betydelsefulle nedärvaren Ch
Poku, som fick minus på slag och tappt vid ett par av sina första
starter som 1,5-åring, men han var inte lösare när han blev
Drevkung som 8-åring.
Till skillnad mot Poku har Frisko inga valpar efter sig ännu. I
början ville ägaren inte använda honom i avel, eftersom han
inte då var tillräckligt bra (Matts Lindén hade ju jämförelsematerial i sina tidigare hundar). Och väckningarna har väl skrämt
bort en del tikägare. Han kommer inte heller ur en av de bästa
Bossmålakullarna. Av sju valpar är tre provmeriterade, förutom
Frisko också två hanar med var sin start i ungdomen med 2:a
ökl som resultat. Men nu har han parat två tikar och det återstår
att se vad hans valpar får i arv efter sin far.
Exteriört är Frisko en väl hopkommen 58 cm hög hane och
hans tre utställningsstarter har resulterat i tre R-cert och Utställningschampionat.
BILDTEXT:
Matts Lindén gratuleras av Norrbottens läns Stövarklubbs ordförande Michael Barcheus sedan Bossmålas Friskos seger vid
Har-SM 2015 är klar.
Text och foto Allan Bergström

