MÅNADENS HUND
NOVEMBER 2014

RR NOJCH SEJCH SEUCH Belger Du Nord Irma S31276/2009
Ägare: Eva Ohlsson & Trond Johannesen, Strömstad
e. FIJCH FIUCH Latukkaakorven Leevi FIN31369/05
u. RR NORDJCH SEUCH SE V-08 Kilbackens Raju-Saaga S32455/2003
Uppfödare: Eva Ohlsson & Trond Johannsen, Strömstad

När vi tog 3:e kullen på vår tik NORDJCH SEUCH SV-08 RR Kilbackens Raju-Saaga hade vi bestämt att vi skulle spara en tik.
Trond hade hittat en hane i Finland FINJCH FINUCH Latukkakorven
Levvi som han tyckte var väldigt intressant, han ringde sina Finska
vänner och förhörde sig om hunden.
Irma är ur en kull med 8 valpar, hon har jaktmeriterade helsyskon.
Hon började tidigt med att vara en duktig upptagare men hade som
många andra unghundar svårt att hålla ihop dreven. Men tillslut fick
hon ordning även på det. Vi valde att starta henne på prov i Norge, då
vi har närmare till vargfria bra marker åt det hållet.
Vi startade henne på 4 ökl prov 1x0 1x3 2x1, på det ena ökl provet
fick Irma 197/206 konkurenspoäng Norges högsta det året. Trond
startade Irma på Elitprov i Trönderlag på ett elendigt före, Irma jagade
120+120 och blev NOJCH !
Irma är utställd i Jaktklass i Sverige 5gg vilket har resulterat i 1BIM,
4 BIR, 2 BIS och 3 CERT och SEUCH.
I September startade jag på Kvinnokampen i Västerbotten en resa som
jag och min vän Birgitta, som har SEJCH SEUCH Belger du Nord
Edvin, planerat sen i sommras.
Mitt mål med resan var att försöka få Irma till SEJCH, vilket också
lyckades!
Första dagen blåste det kraftigt och det tog tid innan Irma hittade slag,
men vid tio tiden reste hon haren och som första timmen buktade fint
runt oss..sen drog det iväg och vi fick halvspringa ett par kilometer
för att ha koll på drevet. Hon höll haren i gång till 120 min, en enorm
prestation i den kraftiga vinden. Så första dagen hade vi 120/55 och
låg på 3:e plats
Andra dagen på provet var det mycket bättre väder, Irma fick fot och
reste haren runt kl 8. Den här haren gick väldigt mycket på grusväg,
men Irma höll koll och hade 2 tappter, en på 8 och en på 13 min efter
full tid var det dax att koppla....haren kom hoppandes på vägen rakt
mot oss...det här skulle ju bli enkelt...tänkte jag...
Irma är näst intill omöjlig att koppla...så jag blev så nervös att det nu
skulle bli så enkelt...att jag glömde att jag hade kopplet i handen....
Irma kastade sig ut i skogen...och jagade vidare...haren la nu ut på en

jätte runda...så efter 1 timme fick jag en ny chans....den missade jag
INTE
Så nu stod jag där, mer än överlycklig med en champion titel till,
SEJCH. Irmas prestation med 120 båda dagarna gjorde att vi vann
HELA Kvinnokampen. Så härlig känsla när Irma fick vinnartäcket och
vi stod där...som vinnare.
Nu har vi planer om att starta i Finland och till våren ska vi ta Irmas
första kull. Även den här gången blir det en tur till Finland och vi ska
även spara en tikvalp.
Irma är ju som sagt efter NORDJCH SUCH SV-08 RR Kilbackens
Raju-Saaga som har ett Bruksavelsdiplom från SKK (25p) och på god
väg till nästa.Saaga som i sin tur är efter SJCH SUCH Kilbackens
Jaana som är den tik i Sverige som har flest avelskorningspoäng och
Jaana är i sin tur efter SJCH SUCH Anja som ligger på andra plats så
att den här tiklinjen lämnar goda jakthundar är det ingen tvivel om.
Irma har aldrig varit speciellt intresserad av varken rådjur eller annat,
visst hon hade några fina bockdrev runt ägorna som unghund, men
med lite sommarträning så var det slut med det.
Irma är tryggheten själv, visar aldrig någon stress eller oro, lugn och
behaglig, lydig till vardags...
...men där kunde vi nog lagt lite mer tid.
Jaklusten är alltid på topp, vi jagar ofta 3 dagar i rad då det passar
så med våra arbetstider och hon visar aldrig brist i jaktlusten oavsett
väder.
Eva Ohlsson

