MÅNADENS HUND
APRIL 2017

RR SE JCH(Räv) BIABYS VICKO S18452/2009
Ägare: Börje Johansson, Rydaholm
Far: Sorkomäen Saku S33218/2008
Mor: J RR Biabys Pixa S49830/99
Uppfödare: Bo Belestam, Alvesta
Vicko hämtade vi sommaren 2009 hos Bo Belestam på Biabys
kennel utanför Alvesta. Föräldrar Biabys Pixa och Sorkomäen
Saku. En moder med god upptagningsförmåga och en fader
med den yttersta jaktlust. Han var en av fyra valpar där syster
Viska är den mest meriterade, bl.a. månadens hund januari
2017.
Vicko är en riktigt trevlig hund med gott lynne och den yttersta
jaktlust. Hans drevsäkerhet är enastående, bra drevfart och
upptagningsförmåga som sin mor. Sen är han ärlig, något som
husse uppskattar. Han visade sig tidigt vara något alldeles extra,
under hösten påbörjades intagning på hare. Vicko visade tidigt
att han kunde jaga och han jagade. Han hade redan från start
en enastående upptagningsförmåga, det gick lika fort oavsett
viltart. Efterföljande höst inleddes med en valpkull rävungar in
på knuten. Det var då det även gick upp för Vicko att det var
räv vi skulle jaga.
2013 startade vi på särskilt räv prov för fösta gången, tre
upptag men rävarna ville inte vara med tillräckligt länge. Det
var Vid tredje lyckades vi äntligen med att få ett förstapris,
60eg. Ett Championat var målet vi ville därför komma med till
smålandsräven. Därför gjordes ett nytt försök. Regnet öste ner
den morgonen, det var två dystra personer som satt där utanför
kyrkan och väntade. Slag behövdes direkt för att detta skulle
gå vägen, vid provmarken fanns en åtel. När vi gick fram mot
åteln stod där två rådjur och åt ensilage, just där börja Vicko
väcka. Hjärtat slog för fullt, hällregn, rådjur. Efter 46 minuter
väckarbete, upptag och full tid, 62eg.
Det blev en andraplats på smålandräven det året 1+1, 58+61eg.
Sen har de blivet ytterligare två starter med en femte plats och
2016 en förstablats, 1+1, 59+64. Målet var att få ett resultat, så
vi kunde söka till SM.

Det lyckades så det bar av till Gotland, torrt uppfruset och
minusgrader svåra förhållandena. Perfekt för en spårnoga hund
som Vicko. Första dagen slag direkt och ett bra arbete som
ledde fram till upptag. Räv observation kom efter 15min då
var Vicko endast 40 sekunder efter räven. 2 släpp och återigen
slag precis efter släpp. Ett nytt bra slagarbete och upptag efter
83min.
Dag 2 var provmarken en stor fårhage 2000ha. Taggade till
tusen, Vicko verkade ha förstått det där med stor uppmärksamhet för då prestera han som bäst. Släpp kl08:00 Vicko gick ut ca
150m, precis utom synhåll. Ett riktigt påstick, där kom en räv i
full fart över vägen. Vi fick den där prestationen, med bra tyck,
fina bukter inom hörhåll, så åhörarna från grillplatsen kunde
höra hela drevet. Full tid men inget slagarbete, efter koppling
blev det nytt släpp. Slag direkt, efter ett litet slagarbete på ca15min blev det ny upptag. Rävarna ”satt” verkligen på Gotland.
Denna räv drog rakt ut, över de stora öppna ytorna som gjorde
det svårt i vinden, men det blev dagens andra 90minuter. Jag
ville dock ha ett riktigt bra slagarbete. Nytt släpp, två sökrundor denna gång. Jag förstod på tempot att det fanns slag. Sen
bestämde Vicko slag, endast något enstaka väckskall på 1h
slagarbete. Upptag 13:27, ingen tappt på detta drev heller så
klockan 14:59 kopplade jag 3x90 min denna dag. 1+1, 59+65eg
på provet. Säger en del om denna hund.
Det finns idag en kull tagen efter Vicko. Alla driver vid 8
månades ålder så det ser lovande ut. De har som sin far ha stort
jaktintresse.
/Robert.

