MÅNADENS HUND
FEBRUARI 2017

RR SE JCH STENÅSEN’S SIRPA SE46707/2012
Ägare: Dan Erlandsson, Allgunnen
Far: RR NORD JCH INT JCH NMP-14 Belger du Nord Willy S40397/2007
Mor: RR NO UCH NO JCH FIJCH Jahti-Kallen Ani FI48504/09
Uppfödare: Oscar Wilhelm Nilssen Løten
Sirpa hämtade vi sommaren 2012 hos Oscar W Nilssen, Løten
Norge. Hon anpassade sig snabbt till sin nya miljö och är en
mycket lugn och trevlig familjehund.
Jag har förmånen att bo på jaktmarken där Sirpa går lös i trädgården större delen av dagarna, utan att lämna den (fanns dock
vissa övertramp när hon var yngre). När rådjuren kommer in till
trädgården så reser hon ragg.
Något som jag tyckte märktes tidigt med Sirpa, var att så fort
hon blev lös i skogen så använde hon näsan och letade/dammsög målmedvetet av markavsnitt efter markavsnitt, efter något
roligt att driva. Detta är något som har fortsatt genom åren och
när hon släpps, så är hon inställd på jobb och försöker verkligen göra något bra av varje dag vi är i skogen.
Sirpa höll tidigt ihop dreven på ett bra sätt och hösten 2014
gjorde hon sitt första jaktprov, Högsbyprovet. Här drev hon 3:e
pris första dagen och ett 1:a pris andra dagen och blev provets
bästa öppenklass hund.
Senare den säsongen blev hon JCH på Eksjöprovet.
2016 ställde vi upp på Kostaprovet där hon drev fullt bägge
dagarna och vann det provet.
Om allt går enligt planerna så kommer vi att fortsätta starta på
jaktprov framåt vilket ger en extra krydda för både hundförare
och hund.

2016 parade vi Sirpa med Pelkens Santo och det blev 9 valpar,
som vi nu kommer att följa med spänning. En av valparna finns
dessutom kvar hos oss.
Tyvärr så skar Sirpa sig i benet och en tass på julafton (efter
drev på en hare som till slut valde att krypa in under stora stenar) och har haft 6 stygn i några veckor. Men det har läkt riktigt
bra så jag hoppas på jakt nu i februari igen.
Dan Erlandsson

