Champion Hunden
Lålkisas Lazzy S44302/2008
Far: S43921/99 Bill
Mor: S41285/2002 Kvihults Brusa
Ägare: Ossian Nilsson, Linköping
Uppfödare: Lars-Åke Larsson, Kisa

Fotograf: Urban Ireklint

En bit utanför Linköping i Östergötland finner vi Sundsholms gård. På gården bor Ossian Nilsson med
sin SM vinnare Lazzy. Lazzy har funnits på Ossians gård i drygt ett år när vi pratas vid, Lazzy kom till
Ossian som fyra och ett halvt år gammal från en tidigare ägare som på grund av sjukdom inte orkat
med att jaga med henne. Ossian hade under en period också helsystern till Lazzy, Bella.
Lazzy kom med andra ord till Ossian som ett tämligen oskrivet kort och säsongen 2012/2013 blev
första riktiga träningssäsongen. Tidigare ägaren hade tagit ett RR på henne och ytterligare ett RR och
en etta på jaktprov i slutet av säsongen gjorde henne klar för att delta vid Klubbens uttagningar. Här
kom Lazzy tvåa och gick därmed vidare till DM på Gotland.
På Gotland hade Lazzy och Ossian turen att träffa på en Mickel räv som på första bukten gick ut i en
hage och presenterade sig för domaren och ägaren. Sen var det bara för Lazzy att jobba vidare, och
det gjorde hon tillräckligt bra för att få biljetten till Dalarna och SM-2013.

Lazzys blodslinje har far och farmor och farfar som ägts och fostrats av Ossian på Sundsholms gård.
Ossian jagar med sina hundar på hemmamarken, som pensionär kan Ossian ha många jaktdagar och
hundarna får bra jaktträning. En del besök på marker där de blivit inbjudna förekommer dock, Ossian
menar att dessa besök på gästmarker är bra för hundarnas utveckling och för att söket skall utvecklas
på ett positivt sätt. På hemmamarken kan hunden ibland bli så känd med vart viltet finns så att den
söker tidigare upptagsplatsen före slagen av nytt vilt.
Stövare har funnits på gården under större delen av Ossians liv. Under en kortare period på åttiotalet,
då det var mycket gott om rådjur, höll Ossian taxar.
1989 återgick han till stövare och skaffade sig Örkullens Miro S51938/89 som alltså är Lazzys farfar.
Farmor Spjutvikens Moa S16354/97 tog Ossian som parningsvalp, dock från en annan kull än den
som Örkullens Miro täckt. Detta gjorde att han hade två mycket bra Hamiltonstövare samtidigt och
kunde ta den kull där Lazzy’s far, S43921/99 Bill, är kommen ur.
Lazzy har kommit igång bra på den korta tid som hon funnits på Sundsholms gård.
Ossian menar att det ännu finns mycket att lära för Lazzy, vägar och vägtappter är något av det som
kan bli bättre. Lusten att träna och lära det har hon och Ossian har ju möjligheten att följa henne ut i
markerna. Både harar och rävar är roliga att jaga tycker både Ossian och Lazzy.
Ossian vill ha sociala hundar som fungerar bra hemma och som är hanterbara, formbara, med
förmåga att ”lyssna av” husse. Detta har Ossian hittat i den lilla tiken Lazzy. Lazzy bör rimligtvis ha
många goda år kvar, vad som händer då, det är bara att vänta och se.
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