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Jag tog Ajax som parningsvalp efter min hund Kvarnsvedjans Haamu
och tiken Kroonmäen Leija. Därför bar det den 20 juli 2007 av till
Sören Nilsson i Ankarsrum för att hämta hem Ajax.Redan tidigt visade
han jaktintresse och var lätt att få rådjursren.I början blev det mest
hardrev men sedan blev det en hel del rävdrev till min förtjusning. Så i
december 2009 bestämde jag mig för att starta Ajax på prov. Det blev
en 3:a hare, men sedan startade jag inte mer den säsongen, eftersom
jag tyckte att han behövde mogna och lära sig att ta det lite lugnare.
Sören och jag ringde varandra emellanåt och han tyckte vi skull åka
uppåt landet på jakt så vi anmälde Ajax till två prov i Hälsingland. I
början av hösten bar det iväg till Delsbo och den 1:e oktober 2010
startade Ajax första provet. Det blev en 1:a hare och efter några dagar
var det dax igen det blev en 1:a räv. Det var en nöjd husse och uppfödare som åkte hem.I december var det dax för elitprovet i Västergötland, 2: a första dagen 1:a andra. I maj 2011 på utställning i Eksjö det
blev excellent. Sedan startades han på uttagningen till DM i september, men det gick inte så bra , en 3:a och en 0.Vid nyår denna säsong
funderade jag på att starta Eksjöprovet eftersom jag har läst och hört
mycket om detta prov. Återigen ringde jag min maskot Sören (för det
gick bra sist han var med). Han följde gärna med och det skulle visa
sig att han även denna gång hade turen med sig. Första dagen drev
Ajax en etta, men konkurrensen var hård och ytterligare två hundar
drev ettor. Dag två var spänningen på topp och Ajax skötte sig fint genom att driva ytterligare ett förstapris. Väntan blev lång innan resultatet tillkännagavs och det visade sig att Ajax var den enda hunden som
lyckats att driva en etta båda dagarna. Glädjen över segern var stor.

Ajax var i maj sex år gammal och han har tre kullar efter sig. Den
första kullen, med Skogsdalens Assi , föddes 2011-07-26 . Av dessa
valpar har en 3:a och en har tagit RR. 2011-08-01 föddes den andra
kullen, med Asta och där har två av avkommorna tagit förstapris, en på
räv och en på hare. Den tredje kullen, med Wahl- Bos Gullan, föddes
2012-07-12. Under våren har Ajax parats med ytterligare två tikar,
men dessa valpar är i skrivande stund ännu inte födda.
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