Championhunden- Hartrajens Rex

Hartrajens Rex SE 34190/2014 har meriterat sig för titeln SEJCH SEUCH med
följande meriter
2105 1 ökl barmark, bästa unghund i Västerbotten på barmark
2016 1 ökl barmark
2016 3 st CK/Cert utställning
2107 1 ekl snö
HD A.
Ägare Leif Sandberg och Ari Forsmark Umeå
Några rader om Rex första hösten
Rex är född den 3;e maj och andra gången han var ute var den 1:a september. Vi
hade släppt honom några dagar tidigare. Medan vi gick började han plötsligt gå
på slag vid en myrkant. Det blev dock inte mer utan vi kopplade och gick hem.
Den här gången gick vi ut på kvällen och efter ett tag markerade han slag. Han
följde slaget ca 100 meter sen kom han tillbaka, men vi stod kvar. Rex återvände
och fortsatte spåra och plötsligt skrek han och började driva. Reprisen blev ca 8
minuter sedan var han tyst fem minuter innan han fortsatte driva och efter 14
minuters drev sköt vi haren. Vi var ute ungefär en gång i veckan på barmark första
hösten. När han var ungefär 5 månader reste han en hare som kom förbi efter
knappt 20 minuter, dubblade och gjorde ett avhopp. Rex kom och drev men när
han kom fram så blev det mycket roligare med två sädesärlor som han jagade fram
och tillbaka. Efter en kvart kom han på att han höll på med en hare ringade tog
spåret bakåt och hittade avhoppet. Tjugo minuter senare var haren på benen.
Drever blev dock inte så långt och vi kopplade. Vid sex månader sköt vi andra
haren efter en drevrepris på 47 minuter.
Vi släppte honom oftast vid havet där haren ofta springer längs stränderna Det
händer ofta att haren kryper under stugor eller stenar. Redan första hösten skällde

han ståndskall på harar som kryper under, och det gör han fortfarande. Man blir
förvånad hur ofta hararna kryper under.

Den märkligaste händelsen första hösten var när Rex gick på slag och kände en
hare som låg under en stor sten och började skälla ståndskall utan att ha drivit den.
Sedan snön kom var vi bara ute ett fåtal gånger.
Andra hösten i början på september gjorde han ett fantastiskt bra drev. Det var
lågvatten med mycket leriga stränder. Han reste en hare som han drev i över 100
minuter och drevet gick långa sträckor längs stränderna. Det blev en start på
barmark där han drev till ett förstapris, sedan har han fortsatt att utvecklas och han
har en väldigt bra förmåga att veta var han tappat haren. Han får tappt som dom
flesta andra hundar, men efter kortare eller längre tid brukar han få fart på drevet
igen. Vi var lite rädda för att Rex skulle bli lös eftersom han var så tidig ännu
finns inga sådana tendenser.

