MÅNADENS HUND
OKTOBER 2018

RR SE J(RÄV) CH Ebbarps Zäta SE57430/2013
Ägare: Sten-Åke Ek, Kalvsvik
Far: FI J(Räv) FI UCH Vihreäntalon Hamppi FIN55459/07
Mor: RR SE J (RÄV) CH SE UCH FI (RÄV) CH Ebbarps Mirja S35118/2009
Uppfödare: Kjell-Göran & Christina Josefsson, Svenljunga
Vid två års ålder tog Zäta sitt första RR och en 3:a
i ÖKL och fyllde på med två 1:or i ÖKL efter det.
Sedan vid tre års ålder klarade han av sin första elit
1:a. Efter det har han fyllt på med ytterligare två elit
1:or. Varav det sista kvalificerade honom för räv SM
2019.
Zäta är uttagen till månadens hund eftersom han
vann Smålandsräven 2018 med resultat dag 1 90-65
och dag 2 90-67. Han är en mycket trevlig familjehund som vet när det är jakt eller vila. Han har inget
intresse för hare eller rådjur. När han driver räv är
det inte alltid lätt att få stopp på honom. Zäta har två
kullar efter sig som är födda år 2018 så vi får väl se
hur det går för de valparna.

Andra dagen på smålandsräven 2018 var en sådan
dag som frestade på nerverna. Det var delvis barfrost
och torrt och han började med en 6-7 km sökrunda
innan han kom tillbaka och tog en ny sökrunda där
han slagade fram till gryt.
Vi bytte sedan område och då fick vi ett upptag kl
13:00 som gick i gryt kl 14:00 vilket inte precis
gjorde en glad. Det kvittar hur bra hund man än har
så måste man också ha lite tur . Nästa gång vi släppte hunden fick han upp ett slag på en räv som var på
vandring direkt. Därefter gjorde Zäta sitt och när han
sätter i gång så blir husse nöjd och glad hela vägen
in i själen. 38 rävar på tre säsonger har det blivit för
Zäta så här långt.
Sten-Åke Ek

