MÅNADENS HUND
MAJ 2016

RR J Siri SE45056/2010
Ägare: Anders & Lars-Åke Ekström, Hedekas
Far: RR SEJCH Åivets Nemo S31900/2006
Mor: RR J Baljåsens Kajsa S14422/2005
Uppfödare: Anders & Lars-Åke Ekström, Hedekas
Siri är uppfödd och ägs av Anders och Lars-Åke Ekström i
Hedekas. Siri började sin provkarriär första säsongen med en
3:a ökl hare och ett RR. Säsongen efter följde hon upp med ytterligare ett RR samt en 1:a och 3:a ökl hare. Under Siris tredje
jaktår tog hon en 2:a ekl och tiden efter detta är verkligen en
historia att berätta. 2014 kvalade Siri in till DM, men lyckades
inte ta sig vidare därifrån vid första försöket. Året därpå vann
hon DM-uttagningen, kom tvåa på DM och kvalade in till SM
i Luleå.
Under första dagen på SM var det mycket svåra förutsättningar
och få hundar presterade fina resultat. Dag två däremot slog
Siri till och bjöd på ett kanondrev som gick till full tid och gav
henne en fjärdeplats på SM. Anders och Lars-Åke visste om
hennes jaktliga förmågor och valde att starta henne strax före
nyår i hopp om att lyckas ta elitettan. Första provdagen drev
Siri fint och belönades med 120+62. Provdag nummer två kom
att bli ändå bättre. Siri reste en hare som buktade fint och gick
till full tid utan noterbar tappt. Andra dagens prestation var något utöver det vanliga och domaren valde att ge henne 120+67.
I och med detta fina resultat har nu Siri de jaktliga meriter som
krävs för ett jaktchampionat.

Till dags dato har Siri 1x1 ökl, 2x3 ökl, 2x3 ekl, 2x2 ekl och
1x1 ekl. I sommar siktar Anders och Lars-Åke på att ställa ut
henne med gott resultat för att kunna plocka ut jaktchampionatet.
Siri är den hund som ligger bakom att jag idag är stövarjägare.
Vid ett par tillfällen varje år har jag haft förmånen att få jaga
tillsammans med Siri och hennes ägare. Det som utmärker Siri
är hennes effektiva sök, snabba upptag, drevsäkerheten, skallet
och goda jaktlust. Något som jag uppskattar är att hon driver
både hare och räv vilket leder till att det i stort sett alltid blir
jakt. Efter att ha upplevt några riktigt fina drev förra säsongen
bestämde jag mig för att satsa på en stövare. Jag diskuterade det
hela med Anders och efter ett tag hade han hittat en intressant
kull i Dalarna som resulterade i min första stövare. Jag önskar
Siri, Anders och Lars-Åke lycka till på fortsatta tävlingar.
Alexander Fåll

