MÅNADENS HUND
JULI 2017

RR SE JCH SE UCH Gruvrisets Fix SE67032/2010
Ägare: Sven-Erik Larsson, Stjärnsund
Far: INT UCH KBH V-07 NO V-06 NORD JCH NORD UCH RR Bruselia’s Karo N09351/04
Mor: RR SE JCH SE UCH Gruvrisets S27625/2005
Uppfödare: Rolf Johansson, Säter
Gruvrisets Fix är en 6-årig finskstövare. I kullen föddes det 10
st valpar varav 7 av dessa är jaktmeriterade.
Jaktintresset fanns tidigt hos Fix som redan vid tidig ålder var
ute och jagade. Sedan dess har han haft en bra mentalitet och
jaktlust samt en stadig utvecklingskurva fysiskt och tekniskt,
och han meriterade sig tidigt i karriären och är både jakt- och
utställningschampion. Fix har även på senare år varit med och
tävlat både i DM 2016 och Har-SM 2016, där det förstnämnda
resulterade i vinst och en plats i Har-SM.
Under DM var det problematiskt för samtliga hundar på grund
av hög värme, Fix var dock den enda hund som lyckades driva
ihop ett tredjepris i elitklass.
På Har-SM gick det inte lika bra, med en hare som kröp efter
endast 12 minuters drev på första dagen. Dag två lyckades Fix
tyvärr inte resa någon hare. Man behöver inte ha tur på jaktprov, men det hjälper att inte ha otur!

Fix har två stycken valpkullar efter sig, varav den första kullen gav tre stycken tikar där en av dem är jaktprovsmeriterad.
Den andra kullen resulterade i en ensam tik, och även hon är
jaktprovsmeriterad.
Fix som individ är en oerhört trevlig och glad hund, bra med
vuxna och barn samt en mycket trevlig familjehund. I skogen
är han en oerhört drevsäker hund med bra skall. Han håller bra
i tassarna och är stark och uthållig i skogen.
Det som gör Fix speciell är att han inte bara är en bra jakthund,
han är också en mycket trevlig individ som alltid är glad och
snäll!
Sven-Erik Larsson

