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J ÅIVETS ROJ SE29566/2017
Ägare: Monica & Kenneth Eklund, Lycksele
Far: SE JCH Sörbogårdens Ilo SE34067/2013
Mor: RR SE JCH Åivets Yazza SE34286/2012
Uppfödare: Christer & Maria Nilsson, Lycksele

Rojs start på Qvinnokampen 2018

Qvinnokampen inleds på fredagkväll med fotografe-
ring av deltagarna samt lottning av provområden för 
lördag och söndag samt vilka domare och vägvisare 
som följer med. 

Roj och jag får dag 1 Tuggenliden och dag 2 Björn-
vägen- Dakotaberget.

Kl  6 på lördagmorgon samling i Bratten för fika och 
sedan åker vi ut till respektive provområden.
Det blåser och snöar lätt när vi kommer till Tuggen-
liden. Stannar vid ett vägskäl efter en skogsbilväg 
där jag släpper kl 07.00. Roj söker ut bra och vi gör 
upp eld och fikar medan vi väntar på upptag. Efter 
1½ timme inget slag och Roj har varit till oss ett par 
gånger så jag bestämmer för att flytta högre upp i 
berget. Vi går efter en gångstig och här får Roj slag 
på hare. Efter några minuter är haren på fötter och 
drevet går högt upp i berget och ner mot väg ett 
flertal gånger. Vi har förflyttat oss ner till vägen och 
får se haren vid två olika tillfällen. Efter 75 minu-
ters drev gör haren ett avhopp vid vägen som Roj 
inte kan reda ut. Det blir tapp och efter att drevtiden 
gått ut kopplar jag. Det blev ett andra pris med goda 
egenskapspoäng. Det fattades bara 5 min till ett för-
stapris. Nöjda och glada åkte vi hem för att avsluta 

dagen med middag i Bratten.
Söndagmorron likaså en blåsig dag men ingen ne-
derbörd. Provområdet Björnvägen ligger vid Dakota-
berget. Vi går längs en stig upp i berget. Vid 09-tiden 
får Roj slag och 09.30 var det fullt drev. Drevet gick 
upp i berget men inom hörhåll. Haren passerade oss 
bara på några meter, ner mot en väg men gick aldrig 
ut på vägen. Roj hade ett tapp på 14 minuter. Redde 
ut det hela bra och fick ett riktigt påstick, passerade 
oss genom skogen och upp mot berget igen. Efter 
att ha gått upp och ner mot vägen några gånger  sa 
domaren till mig att nu har Roj en drevtid på 80 min 
och ettan var klar. Nu blev det jubel. Kunde koppla 
Roj när drevet kom ner mot vägen.

Dagen avslutades med köttsoppamiddag och prisut-
delning där Roj vann hela tävlingen.

Monica Eklund


