SE JCH Aledalens Lur-Wilma S25858/2009
Ägare, Marcus Svedjestrand.
e. Kuturan Jallu S18886/2005
u. Aledalens Silva S14885/2004

Marcus började lyssna på annan musik
Det hade funnits stövare hemma tidigare och pappa Gunnar var och är en mycket jaktintresserad
människa. Ägaren Marcus Svedjestrands främsta intressen i unga år var, såsom för ungdomar
mest: discomusik, kompisar och idrott. Marcus började tidigt jobba extra som DJ och spela musik
på discon och sysslade med det kvällar och helger i flera år. Jag och Marcus hamnade på samma
arbetsplats året 2002 och Marcus frågade en dag om jag ville ta med min Hamiltonstövare och
komma och jaga på hans pappas jaktmarker utanför Överkalix. Sagt och gjort vi åkte ut och
jagade en dag men hade väll ingen större framgång med varken drev eller byte. Marcus började
även ta med en annan kollega och hans finnstövare och Marcus blev en flitig harskytt.
Vid 28 års ålder bestämde sig Marcus för att köpa sin egna stövare för att kunna jaga så mycket
han ville utan att behöva ”låna in” hundar. Marcus hämtade Wilma från Aledalens kennel i Luleå.
Wilma började starkt och jagade för fullt redan vid 5 månaders ålder och Marcus sköt mycket hare
för Wilma under de två första åren. 2011 var jag med flertalet gånger och jagade med Wilma och
förstod att hon hade kvalitéer som skulle räcka väldigt långt. Försökte påtala för Marcus att nu
måste du gå prov med Wilma men Marcus var inte så intresserad och tyckte mest hon var suverän
som jakthund och att det räckte. Då jag i november 2011 bestämde jag mig för att starta min
hamiltonhane på jaktprov valde Marcus även att ”göra ett försök”, och vilket försök..
Idag är Marcus 31 år och hans första hund Wilma är dryga 3 år och färdig svensk jaktchampion.
Aledalens Lur-Wilma driver endast hare och nedan följer hennes väg till championatet:
1:a ökl nov -11, 120+57 barmark
1:a ökl nov -11, 120+62 barmark
R-elit nov -12
Dag 1: 1:a 120+60 snö
Dag 2: 2:a 103+54 snö
Enligt mig är Wilmas främsta egenskaper den stora jaktlusten, hennes drevsätt och att hon är
fruktansvärt snäll. Marcus planerar nu att para Wilma nästa år och går i funderingar kring val av
hane.
Idag är Marcus inte lika intresserad av att skjuta, tävlar på jaktprov har lagt DJ väskan på hyllan
och den musik han gillar bäst är den Vilma producerar i skogen!
Hamiltonstövarhälsningar / Robert Kaati

