MÅNADENS HUND
OKTOBER 2016

RR SE JCH SE UCH ANTE SE47498/2010
Ägare: Jan-Erik Lundqvist, Konga
Far: RR SE JCH Korpijärvi Ramo S31176/2001
Mor: RR J Biabys Bella S44789/2006
Uppfödare: Jan-Erik Lundqvist, Konga
Ante är min egen uppfödning. Fader S31176/2001 RR SEJCH
Korpijärvi Ramo och moder S44789/2006 JRR Biabys Ella.
Ante såldes som valp till Bengt Karlsson i Vislanda. När min
egen hund, en kullbroder drunknade erbjöd sig Bengt av ålderssjäl att jag skulle få köpa tillbaka Ante som då var 2,5 år. Året
dessförinnan hade jag besökt Bengt och lyssnat på Ante och
märkte då att han hade talang. Ante driver i spår och i vind med
högt tempo. Under sök tar Ante inga för gamla slag. Hans sök
är vidlyftigt och skallet nyanserat med bra hörbarhet. Ante är
en mycket ärlig hund. Antes första öppen klass; tid 120 min,
poäng 59, 1:a pris. Värnamoprovet öppen klass 1:a dagen; tid
120 min, poäng 58, 1:a pris och 2:a dagen, tid 120 min, poäng
61, 1:a pris. EKL Snapphanen, placering 2. Dag 1; tid 120 min,
poäng 59. Dag 2; tid 98 min, poäng 62. EKL Kosta, placering
5. Dag 1; tid 47 min, poäng 59. Dag 2; tid 40 min, poäng 56.
Eksjöprovet 2016, placering 4. Dag 1; tid 96 min, poäng 59.
Dag 2; tid 120 min, poäng 65. Första dagen på detta prov reste
Ante en räv som han drev till ett tredjepris. Nästa släpp reste
Ante en svenskhare som förolyckades efter 96 minuter. Andra
dagen drev han 120 minuter tappfritt på hare vid första släppet och 60 minuter tappfritt vid andra släppet. Båda gångerna
visslade jag in Ante under fullt drev. Utställningarna som vi
har varit på har gått mycket bra. Ante har blivit bäst i ras, bästa
hane och vid ett tillfälle i Värnamo bäst in show. Tyvärr så ha
Ante BC i höfterna, vilket gjort att det inte avlats på honom.
Han har dock inte visat några tecken på dåliga höfter trots hård
träning såväl vinter som sommar.
Vägen till SM 2015
150926 - K1B1: Domare Kjell Gustavsson.
Vädret var varmt och torrt. Ante reste en hare som han drev i
72 minuter och fick 59 poäng för. När Ante hade bäst tryck på
haren fick han dötappt. Efter denna dag gick Ante vidare till
K1B2.
Dag 1 - K1B2: Domare Hans Norberg.
Vädret var torrt. Ante tog upp en hare som han tappade vid en
väg efter 72 minuter. Han fick för detta 55 poäng.

Dag 2 - K1B2: Domare Tore Nilsson.
Vädret var även denna dag torrt och varmt. Ante reste direkt
en hare som han fick ihop 56 minuter på. Vid det andra släppet
fick han upp en hare som gick trångt och bara i löperna. Denna
drev han i 72 minuter och fick 58 poäng för.
Efter dessa tre provdagar kvalificerade sig Ante som reserv till
DM i Knäred och kom med eftersom en av hundarna lämnade
återbud.
DM i Knäred – Dag 1: Domare Anders Holmén.
Vädret var åter torrt och ganska varmt. Vid släpp 1 tog Ante
upp en räv som blev till ett tredjepris. Vid släpp 2 tog han upp
okänt djur (troligen hare) som han drev i 80 minuter innan han
fick tappt på en asfalterad väg. Under det tredje och sista släppet tog han upp en svenskhare som han drev till provtiden var
slut. För detta drev fick han ihop 57 minuter och 62 poäng.
DM i Knäred – Dag 2: Domare Hans Norberg.
Vädret var ännu en gång torrt och varmt. Vid släpp 1 tog Ante
upp en svenskhare som gick en stor och vidlyftig runda och
upp i en bokbacke med massor av torra löv. Drevet slutade
med dötappt efter 30 minuter. Vid släpp 2 tog han åter upp
en svenskhare som han drev i 120 minuter med ett tappt på 8
minuter. Detta släpp gav honom 63 poäng.
Efter dessa två dagar gick Ante vidare till SM i Luleå som vinnare av DM.
SM i Luleå – Dag 1: Domare Lars Nyström.
Vädret var torrfruset. Vid släpp 1 tog Ante snabbt upp en hare
som han drev en vidsträckt runda längs med strandkanten och
därefter upp på en berghäll med stora stenblock där det blev
dötappt. Vid släpp 2 reste han samma hare, vilken gick samma
runda igen och det blev åter dötappt. Tiden blev 23 minuter och
poängen 23.
SM i Luleå – Dag 2: Domare Markus Ekberg.
Vädret var torrt och fruset och myrarna var som cement. Ante
fick ett snabbt upptag med bra tryck i början, men sedan sprang
haren långt före i löperna och han fick inte tryck på haren igen.
Tiden blev 86 minuter och poängen 52. Ante fick en åttonde
placering totalt i SM.
Konga 2016-09-14
Jan-Erik Lundqvist

