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RR SE JCH Finnörjes Troja SE32160/2011
Ägare: Ragnvald Bäckström, Vännäs
Far: SE JCH SE UCH Ringkallens Indian S29684/2001
Mor: RR SE JCH SE UCH Lundholmens Jessie S47792/2007
Uppfödare: Peter Örjeheim, Bredbyn
Troja började att driva hare vid fem månaders ålder och hon
hade redan då långa drevrepriser. Jaktintresset var helt och
hållet inriktat på hare. När hon var två och ett halvt år startades
hon för första gången på jaktprov. En Gilleskamp i Vännäs resulterade i 2:a ÖKL. Tre dagar senare tog hon sin första 1:ÖKL
och sex dagar senare sin andra etta i öppenklass. Tjugo dagar
senare startades hon på ett rörligt elitprov vilket resulterade i en
2:a EKL. Senare samma säsong lyckades hon ta sin elitetta och
blev således SE JCH.
2015 var det dags för Klubbmästerskap i Robertsfors. Troja
drev första haren in i en by och där avbröt man provet. Andra
haren tog sin tillflykt till samma by och man beslöt då att byta
provområde. Där hittade hon till slut ett harslag efter drygt två
timmars sök men tyvärr blev det inget upptag.
2016 nytt Klubbmästerskap och denna gång i Vindeln. Och nu
höll sig hararna i normala drevområden. 120+61 dag 1 och
113+60 dag 2 andra platsen klar och avancemang till
DM i Luleå. Här blev det full tid båda dagarna 120+59 dag 1
och 120+54 dag två och biljetten till Har-SM i Harsa var klar.
Men på SM gick det sämre med drev på ”okänt drevdjur” första
dagen. En person i byn såg visserligen haren men som bekant
är det ju domarna som skall se drevdjuret. Dag två blev det
inget upptag. Men skam den som ger sig och det kommer ju
fler tävlingssäsonger.

I Trojas kull är fyra stycken jaktchampion och tre av dessa
dubbelchampion. Sju av nio kullsyskon är meriterade med
minst ett första pris i öppen klass.
Trojas bästa egenskaper är en brinnande jaktlust och ett bra
tapptarbete och då särskilt på vägar. Hon har också ett mycket
trevligt och hörbart skall.
Trojas meriter hitills: 2x1 ÖKL, 1x2 ÖKL, 3x1 EKL, 1x2 EKL
2014 fick hon motta Vännäs Stövargilles VP för de två bästa
resultaten i ÖKL i Västerbotten varv ett av proven på barmark.
Vid årsmötet för Västerbottens läns Stövarklubb 2017 fick hon
Skallpokalen för högsta skallpoängen under säsongen.
Troja parades 2016 med Bergnäsets Jaiku och 23/4 fick hon nio
valpar. Åtta tikar och en hane där sex av valparna drivit hare
första hösten.
Hemma fungerar Troja utmärkt och är barnbarnens favorit.
Ragnvald Bäckström

