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Jag blev tidigare uppringd av er och ni ville att min hund Renholmens
Rokki skulle bli ”månadens hund” i Finnstövaren, och att jag skulle
skriva lite text om Rokki. Jag är ingen som brukar skriva, men jag ska
väl här försöka att sammanfatta lite om honom enl nedanstående skrift.
Att det vart just en valp från ”Stövarnestorn” Lennart Johanssons, och
den omtalade Renholmens Kennel i Byske var nog ingen slump, jag
har varje höst sedan 35-40 års tid haft ett utbyte och varit upp till Piteå
och jagat hare med Tomas Westerlund och några av hans kompisar,
och dom har varit hos mig på mina marker i Väst-Jämtland under ett
antal dagar senare varje höst. Jag hade under åren fått mig berättats
om alla de duktiga hundar som Lennart Johansson fått fram. Och så en
dag i slutet av oktober 2005, när vi var där uppe i Piteå och jagade ute
på Buskön, på den tiden hade jag min tredje finnstövare, en som hette
Najk som jag köpte som valp från Arne Berg i Bengtsfors, och Lennart
hade sin egenuppfödda Vira. Najk var sen i starten, men utvecklades
till en riktigt, riktigt bra hund, en hund som jag dock aldrig startade på
prov, för på dem tiden hade jag absolut inte det intresset. Huvudsaken
hunden funkade hemma och i skogen det räckte för mig, jag kände
aldrig för att starta på prov. Vi hade haft ett fint drev som avslutades
med en fälld hare för Najk, och efter en tjärvedsbrasa, och lite gott
fika vid elden, så skulle Johansson släppa sin Vira, det hade då gått
en bra bit ut på dagen, och det var där och då som jag sa, ”Att när du
ska ha nån kull efter henne så vill jag beställa en valp”, för det var ett
fantastiskt drev hon presterade, med ett fint skall, och bra hörbarhet,
och mycket korta tappter, hon hade ett mycket effektivt tapptarbete.
Lennart Johansson med sin unika och berömda Renholmens kennel,
har haft 11 generationer egenuppfödda hundar, både tikar och hanar,
i rakt nedstigande led, och dom sista 4 generationerna har varit både
Svenska och Finska jaktchampions, många med både UCH o RR.
Undrar just om någon annan uppfödare i Sverige har 11 generationer
i rakt nedstigande led. Jag har fortfarande en tät och mycket givande
kontakt per telefon med Johansson. Det blev ingen fler kull efter Vira.
Men Johansson hade hennes dotter Maja hemma i hundgården, och
hösten därpå fick jag höra och se Maja jobba i skogen, och vart helt
såld över hennes mycket fina egenskaper i skogen, och fick då löftet
om att få göra förstavalet från hennes kull. Johansson valde en hane
från Finland som hette Riitasoinnun Jare som täckhund till Maja.
Rokkis pappa Jare har enligt uppgifter från Finland, startat på 42 prov,
och har erövrat 32 prisdrev, med 16 st 1:or, och 9 st 2:or, och 7 st 3:or
samt att han startat 6 gångar på rävprov som gav 4 st 1:or.

Det tragiska var att vår duktiga Najk den säsongen hade fått hjärtfel,
och vi skulle bli tvungna att börja medicinera honom, han var bara
7 år, men vi valde då att han i stället skulle få avsluta sina dagar,
det kändes inte rätt att jaga med en hund som åt hjärtmediciner. Nu
väntade vi på vår nya valp från Renholmens. I april 2007 födde Maja
en kull med 7 valpar, och jag fick hjälp av Tomas Westerlund och
Johansson att välja valp, då resan t&r blir 100 mil. Jag litade fullständigt på dessa två stövargubbar vid valet av valp. Den 15:e juni
åkte vi så upp till Byske och hämtade hem vår lilla valp, en resa som
gick fantastiskt bra. Vår son hade valt namnet Rokki, som ”årets
nykomling ” fast med sin egen finska stavning, Rokki. Rokki var en
lättlärd valp, tidigt följsam och trevlig att ha hemma, han var dock lite
översocial mot andra hundar i början, och han drev i princip allt han
kom åt upp till 1,5-års ålder innan polletten trillade ner. 6 av valparna
i kullen blev enligt uppgift sedermera meriterade. Jag hade lovat
Johansson att starta Rokki på prov om han visade talang, och vid 1,5
års ålder startade vi på vårt första ÖKL-prov ute på Buskön med Leif
Berglund som domare, där det blev 120 + 57. Andra ÖKL-provet gav
120 + 58. Sen har vi på grund av mitt intresse för övrig jakt, däribland
älgjakt, inte startat på så många prov, men 4 starter i EKL har gett 2
st 3:e pris och 2 st 1:a pris i EKL. Och både 2014 och 2015 har vi
vunnit Kolåsenprovet, med goda resultat. I höstas blev det 120+64 dag
1 och 120+63 dag 2. Och under provet 2014 var Rokki enda hund som
drev full tid båda dagarna, då det var mycket besvärliga förhållanden.
Det har varit barmarksprov bägge proven. Rokki har ett lugnt och fint
drevsätt, han har mycket god jaktlust, han är 100 procentigt ärlig, han
har en helt fantastisk mentalitet, som vi värdesätter mycket högt, då
han hemma ska klara av att tåla barnbarnens hanterande och delande
av bädden också. Det är en perfekt familjehund, som vi har med oss
både i naturen och till storstan. Jag cyklar en del under sommaren, och
åker en del skidor med honom i sele på vintern, den period då vi inte
jagar. Jag hade förmånen att kunna sluta jobba vid 55 års ålder, för att
därefter på heltid jobba med skogsskötsel i den egna skogen. Så då har
jag möjligheten till att jaga och släppa hunden mycket oftare, för vi får
nog inte till särskilt många bra hundar i hundgården. Han har haft stort
intresse för räv, men då vi har mycket gamla och nedlagda farliga stenbrott på marken, och vägar runt marken, så har jag med gott resultat,
i mitt tycke, fått honom till en mer utpräglad harhund. Rokki har fram
till nu haft 7 tikar på besök, och det ska bli mycket roligt att följa hans
avkommor framöver.
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