MÅNADENS HUND
NOVEMBER 2016

SE JCH SE UCH FINNÖRJES IPSI SE29400/2012
Ägare: Lena & Karl-Henrik Lindmark, Bygdeå
Far: RR SE JCH SE UCH Ulvfsveåsens Toivo S24731/2004
Mor: RR SE JCH SE UCH Lundholmens Jessie S47792/2007
Uppfödare: Peter Örjeheim, Bredbyn
Vår familj har haft två trevliga och lugna finnstövartikar i
rad som blivit jaktchampion. Därför beslöt vi att skaffa en ny
finnstövarvalp. Hon fick namnet Ipsi från Finnörjes kennel i
Bredbyn som ägs av Peter Örjeheim.
Redan första hösten sköts flera harar efter Ipsi. Hon hade även
drev på räv och visade prov på stor jaktlust.
Andra hösten startade Ipsi på två öppenklassprov på barmark
vilka resulterade i två öppenettor. Ipsi blev det året utsedd till
den hund med högsta egenskapspoäng på öppenklassprov i
Västerbotten.

Vi funderade på att starta på ett jaktprov i år för att Ipsi
eventuellt skulle kunna få sin elitetta och därigenom kunna bli
dubbelchampion.Efter samtal med Qvinnokampens grundare
Ingeborg Koivusaari från Kålaboda så blev Ipsis matte inspirerad att anmäla sig till provet som hundförare. Endast kvinnliga
hundförare får delta i detta prov.

Under fjolåret deltog hon på utställningar i Sollefteå, Lycksele
och Vännäs. Vid alla tre utställningarna fick hon Cert.

Ett annat kriterium för att få delta i detta prov är att äga hunden
eller i alla fall vara delägare. Qvinnokampen är det näst största
jaktprovet för stövare i Sverige, endast Eksjöprovet är större.
I år var 25 hundar anmälda till tävlingen i Lycksele varav 21
hundar kom till start. Dom deltagande kvinnorna kommer från
hela Sverige. Det fanns de som kört 100 mil enkel väg till
tävlingen.

På jaktprov fick Ipsi under fjolåret två elittreor, med husse som
hundförare. Ipsi har fortsatt att utveckla sitt drevsätt på ett
positivt sätt under början av hösten detta år.

Första dagen drev Ipsi i 84 minuter, ett andrapris och låg då
tvåa i provet. Andra provdagen drev hon full tid med 120 minuter och blev därmed klar dubbelchampion.
Det visade sig dessutom att Ipsis resultat räckte till att vinna
hela Qvinnokampen 2016. Överraskande vinst men mycket roligt och spännande för matte, som deltog på sitt första jaktprov.
Lena Lindmark

