MÅNADENS HUND
SEPTEMBER 2015

J RR Åivets Jim S44839/2009
Ägare: Ove & Henrik Bergström, Kvissleby
Far: RR SE JCH SE UCH Flatmarkens Elvsis S49760/2003
Mor: SE JCH Åivets Tindra S30591/2007
Uppfödare: Christer & Maria Nilsson, Lycksele
Jim som vi kallar Ajax kom till oss efter vår beagle Svinto som
blev 14 år. (Trots att matte sa aldrig mer hund.) Men Henrik
ville gärna börja jaga hare och inte bara älg. Så efter 4 dagar
var Ajax hemma hos oss!!!
Han började tidigt att vara i skogen och drev hare väldigt tidigt.
Ajaxs första fällda hare kom i september 2010 av Henrik.
Att deltaga på jaktprov började på riktigt hösten 2014. Henrik
hade gått domarutbildning och ett stort intresse för att börja
tävla hade tänts.
Så oktober 2014 började han med att gå zonprov, han fick
dag 1 ihop 102 min + 59 eg. Dag 2 blev det en nolla men det
räckte till en KM plats. På KM:et slutade han 3:a med resultat
50-50 + 120-59.
Därefter vidare till DM i Harsa där han lyckades vinna med en
1:a och en 3:a (120-60, 59-57). Som tur var så räckte det till en
plats i SM i Sollefteå. Till SM återigen ingen tur. Första dagen
71 min+ 52 eg, dag 2 120 min – 56 eg och en 5:e plats.
3 st elit 2:or på raken visar ändå på stor jaktlust och bra
jämnhet.

Söndag 23 november får vi ett samtal om vi kan åka till Norge
och representera Sverige i Nordiska Mästerskapet eftersom en
tik hade börjat att löpa. Så det blev snabba ryck!!!! NM startar den 29 november. Första dagen går Ajax en 1:a och ligger
tvåa, men dag 2 blev det en nolla. Lite otur att det blev underkylt regn på natten så vår ruta frös ihop.
I våras blev Ajax pappa, för första gången, tillsammans med
Välikyläs Hilda. 7 jättefina valpar blev det.
Vi började årets jaktsäsong med utställning i Borgsjö.
Excellent + CK så det var en bra dag!!!
Nu ser vi framåt och hoppas på en bra jaktsäsong.
LYCKA TILL alla jägare!!!!
		
		

Vid pennan
Matte Maggan

