Champion hunden
SE46818/2011 RR SEJCH SEUCH Buspersgårdens Selma
Mor: S34566/2005 RR SEJCH Boxarens Sally
Far: S17216/2004 RR SEJCH SEUCH Högmyrens Seke
Uppfödare: Gert Flinta Sollerön
Ägare: Johanna och Gert Flinta Sollerön

Buspersgårdens Selma är en tik från vår egen uppfödning efter vår tik Boxarens
Sally. På midsommardagen 2011 tittade en väldigt liten hamiltonstövar-tik ut på
Sollerön, jämfört med sina kullsyskon var Selma dubbelt så liten och vi var
oroliga för om hon verkligen skulle överleva. Selma var en riktig kämpe och
klarade sig, vid veterinärbesiktningen konstaterade veterinären att Selma var
ledaren bland valparna.
Selma är en fantastisk familjehund, social snäll, lugn och kärleksfull mot alla.
Selmas bästa egenskaper när det kommer till jakten, är att hon är en ärlig hund,
hon skäller inte några skall i onödan. Hon är spår noga, när hon kommer på slag
dröjer det oftast inte långstund innan upptaget kommer. Något som flera domare
har berömt henne för är att hon har ett fint skall. Trots stor jaktlust är hon lätt att
kalla in både under fullt drev och långa avstånd så lydnaden är det inget fel på.
Första jaktprovet Selma startade på var första Unghundskampen som Svenska
Hamiltonstövarföreningen anordnade, som gick av stapeln den 26 januari 2013.
Selma var då 19 månader gammal och drev då ihop ett förstapris. Selma var klar
för elitstart vid 19 månader. Under våren och sommaren lyckades vi springa in
tre raka CK för tre olika domare. Målet med hösten 2013 var att hon skulle klara

av barmarkstvåan. På klubbmästerskapet i Älvdalen som vi deltog på klarade hon
inte av barmarkstvåan utan den klarade hon på den andra upplagan av
unghundskampen som gick första helgen i december. På ett rörligt elitprov som
vi startade på i Jämtland i februari i år (2014) blev Selma Svensk Dubbelchampion
efter att ha klarat av Elitettan. Selma var då 2,5 år gammal.
Vi hade nog aldrig startat Selma så tidigt på jaktprov om det inte var för
Hamiltonföreningens arrangemang med Unghundskampen. Unghundskampen är
ett bra sätt att locka unga hundar till prov. Vilket resulterar till att många
unghundar får fina titlar och meriter vid tidig ålder. Därför vill vi rikta ett TACK
till hamiltonföreningen.
Vid nästa löp som blir i början av januari planerar vi att ta en valpkull efter
Buspersgårdens Selma.
Text: Johanna Flinta Buspersgårdens Kennel

