MÅNADENS HUND
MARS 2016

RR SE JCH Maja SE51367/ 2011
Ägare: Kjell Gustafsson, Grimslöv
Far: RR SE JCH Hargranens Ajax S42130/2007
Mor: RR SE JCH Asta S58218/2006
Uppfödare: Christian Drott, Moheda
Har alltsedan unga år haft ett stort intresse för stövarjakten och
i år är det 40 år sedan jag i unga år började döma stövare på
jaktprov. Hade då haft stövare några år och min första stövare
var schillertiken Zora och blev SJCH. Hon följdes av ytterligare en schiller, Hekja som också blev Sjch. Har dock aldrig
varit någon rasfanatiker utan även haft två hamilton som blev
hyggliga harhundar, dock ej av högsta kvalité.
Därefter blev jag med finnstövare och det har jag hållit mig till
sedan dess. Förutom Maja var det SUJCH Foxdalens Janka och
SJCH Fänforsens Penni. Janka vann bla Eksjöprovet och Penni
blev 3:a i sin enda start där. Tyvärr blev det inga valpar efter
någon av dem, men de var båda riktigt bra jakthundar.
Maja fick jag från min gode vän Christian Drott. Hans tik Asta
fick sina jaktprovsmeriter på räv, men var även en god harhund
i unga år. Hon var fallen efter en kullsyster(Foxdalens Jessie)
till min Janka, som var en riktig topphund. Med topphund
menar jag en hund som driver med hög intensitet, har ett hörbart och njutbart skall och ett flytande drevsätt. Hon har också
utmärkt mentalitet, vilket också är en viktig egenskap och för
mig nödvändig för att vi ska trivas ihop.
Maja var tidig med jakten och hon utvecklades snabbt och hade
riktigt bra drev redan vid ett års ålder. Tidiga jakt är viktig,
de hundar som blir riktigt bra är ofta bar vid tidig ålder. Det
kan dock vara påfrestande med de stora klövviltstammar som
finns idag. Maja hade tidigt en sådan jämnhet i hardreven att
vi vågade starta henne redan vid 1 ½ år ålder. Det resulterade i
ett första pris med 58 egenskapspoäng. Efter den tidiga starten
följde en period med blandade prestationer för att senare under
denna säsong blommat ut som rutinerad harhund. Har även
denna säsong varit noggrann med att behandla henne för noskvalster, som tydligen besvärat henne tidigare.
Under denna jaktsäsong är Maja åter i god form och vi anmälde
henne till ett öppen klass prov den 6 januari 2016. Vädret blev
inte som vi hoppats. Kall morgon med minus 14 grader och ett
tunt torrt snötäcke. Maja reste en hare efter ca en timmes sök

och slagarbete. Det var inte lättdrivet, men hon kämpade med
sin hare och det kändes som något av en arbetsseger. Det gav
ett första pris med 55 egenskapspoäng. Det var vi väldigt nöjda
med, speciellt under rådande förhållanden.
Några veckor tidigare klarade hon ett rr-prov, så nu hoppades vi
på start i elitklassen. Smålands Stövarklubbs prov i Eksjö är det
fasta prov som låg närmast i tiden. Eksjöprovet har alltid varit
ett bra prov med hård konkurrens och vi hade goda ”vibbar” då
vi där fått fram 3 olika hundar till SJCH där.
I år var det drygt 30 hundar anmälda, vara ett tiotal från Norge.
Det innebar hård konkurrens från andra bra och fulltränade
hundar.
Första dagen blev vi lottade till en provmark nära Emils ”Katthult” och Maja reste tidigt en svenskhare, som var en riktig
vägriddare. Betydligt värre än hemmamarkens röda fältharar.
Totalt blev det säkert 4-5 km vägdrev på såväl grus- som
asfaltsvägar. Resultatet blev 120 minuter och 59 egpoäng. Med
det resultatet så låg hon 4:a efter första dagen.
Nästa dag bjöd på någon plusgrad och ganska vindstilla. Med
andra ord ett riktigt bra jaktväder, vilket Maja instämde i och
drev 120 min tapptfritt med 63 egpoäng. Drevtiden innehöll
grusvägar, asfaltsvägar och ett bad efter att ha gått genom isen
på en sjö. Vid samtliga tillfällen vi såg haren hade Maja närkontakt och drev med hög intensitet och fart. En dag när det var
härligt att vara hundägare.
Prestationen räckte till seger i Eksjöprovet och därmed tangerade Maja sin moster Jankas prestation med hennes seger år
2006.
Maja är utställd två gånger med 1:a pr med cert vid båda tillfällen.
Kjell Gustafsson

