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RR J BUKFYLLA’S RT-MATTI SE47045/2014
Ägare: Arne Berg, Bengtsfors

Far: FI JCH Pökänpalon Taavi FI38093/09
Mor: NORD JCH Bergskogen´s Rilla NO47645/09

Uppfödare: Vidar Hagen, Fagernes Norge
Hämtade Matti hos uppfödaren sommaren 2014. 
Första säsongen ägnades åt lite skogsträning, och rå-
djursdressyr, så kom våren och sommaren, fortsatte 
med lydnad och rådjursdressyr.

Så kom då säsong två! Det visade sig att all tid som 
lagts ner på att få Matti tycka illa om rådjur gjort 
nytta.  Efter flera släpp med hardrev så förstod jag att 
han var rådjursren, vilken lycka i marker med gott 
om rådjur.

Trots många upptag på hare, så blev repriserna inte 
så långa, anledningen till de var hans allt för höga 
drevfart! Så fortsatte det hela säsongen, han gjorde 
naturligtvis  riktigt bra drev också, men då var förut-
sättningrna dom bästa.

Nu kom en ny säsong, Matti började bra, för att ta 
upp det var han väldigt bra på, men fortfarande var 
drevfarten för hög. Men senare på säsongen hände 
det något, längre och längre drevrepriser, han börja-
de lugna ner sig! Sen blev det bara bättre och bättre!

Februari 2018 startade vi i klubbens (Bohuslän-Dals 
Stövarklubb) uttagning till DM, som gick på hösten 
2018, där han gick vidare till SM. Där blev han sjua, 
turen va inte på vår sida, då haren första dagen valde 
att smita in i en kohage, där sprang han på elstäng-
sel!
Dag två valde hare nummer ett att krypa in, hare 
nummer två in i kohage, och vis från kohagar från 
dag ett, så valde han att inte springa på elstängsel 
igen.

Nu i februari 2019 så startade vi återigen på klub-
bens uttagning, där vi lyckades att ta oss till DM i 
distrikt 5 ännu en gång, som Västsvenska anordnar 
hösten 2019. Får se om det räcker till ännu en SM 
start. 

Hans bästa egenskaper är skallet, jaktlusten och 
upptagsförmågan, drevförmågan blir bara bättre och 
bättre, han är även duktig på väg. 

Han har flera meriterade syskon! (Finns i Norge)

Arne Berg


