Champion Hunden
SE44274/2012 RR SEJCH SEUCH Liljaskogens Zlatan
Mor:S34773/2004 RR SEJCH SEUCH Spjutvikens lilja
Far:NO49964/09 RR NJCH NUCH SEJCH Max
Uppfödare: Jonas Grenholm Ersmark
Ägare: Jonas Grenholm Ersmark

Det blir ju inte riktigt som man planerar alla gånger men det behöver inte bli dåligt för det.
När min gamla tik Spjutvikens Lilja våren 2015 fick fortsätta sina drev i de sälla jaktmarkerna
så såg jag fram mot att endast ha en hund att jaga med. Barnens idrottande börjar ta väldigt
mycket tid, så det skulle bli perfekt att bara ha RR DCH Liljaskogens Marta.
Nu blev det inte riktigt så, utan jag hämtade istället hem Liljaskogens Zlatan 3år (kullsyskon
med Marta). Efter några veckors grundträning är det så dax att äntligen släppa honom i
skogen. Upptäcker ganska snabbt att han inte varit i skogen speciellt mycket, det är som att
vara ute med en valp. Efter ett antal släpp så börjar det bli bättre och bättre men det är ändå
en chansning när jag bestämmer mig att starta på Unghundskampen (mest för att som

uppfödare föregå med gott exempel). Provet går bra och vi lyckas få ett förstapris med 53
eg, efter det blir det bara 4st släpp till den säsongen innan snödjupet sätter stopp.
Under sommaren så startar vi på 3st utställningar med 3st ck/cert som resultat.
När sedan hösten kommer så startar Zlatan väldigt bra de första veckorna och jag har då
tänkt starta igen på prov, men då börjar det gå lite sämre och det kommer andra grejer
emellan så starten dröjer till efter nyår. När vi väl startar igen så blir det först en öppenklass
1a och sedan en 1a ekl med 120 minuter båda dagarna och av bara farten så fixas även ett
RR. Så långt har han inte missat på något som vi har ställt upp i, så nästa säsong så gör vi en
chansning å startar på gilleskampen redan den 2 september. När upptaget dröjer till kl 11
och temperaturen är 16 grader i skuggan så gör han ett riktigt bra jobb på en liten hare och
får ihop 53 minuter. Sedan blir det ingen barmarks 2a på KM heller utan en 3a första dagen
och inget slag andra dagen.
När vi sedan startar den 24/10 då kommer barmarks 1an på en trångt buktande hare och
han är RR SEJCH SEUCH.
Lite roligt med denna historia är ju att egentligen var det ju inte rätt förutsättningar för ett
bra resultat. Det behöver inte var kört bara för att hunden inte fick vara i skogen de första
tre säsongerna. Man kan kombinera familj med tre barn som alla idrottar och själv vara
tränare och även jobba 7-16 (behöver inte vara pensionär)

