Championhunden
S46371/2014 SEJCH SUCH Bomarkens Ziva
e. S64427/2008 RR SJCH Spettlidens Tello
u. S2911/2009 RR SJCH Bomarkens Zeline
Äg. o uppfödare Hans o Gunilla Karsbo, Edsbyn

I mitten av juli 2014 föddes den tikvalp som skulle bli vår sjätte champion efter
samma tiklinje.
(RR SJCH Knådas Zari S22441/83 var stammoder till Bomarkens kennel. Hon
var en parningsvalp efter vår hane Zar S47148/74 o S16183/80 Stoja) Ziva föddes
först i kullen (av 6 valpar 3 hanar o 3 tikar) och matte som är snabb att välja,
bestämde så fort hon tittade ut, att ”henne ska vi ha.”Eftersom hon var född så
pass sent på året fick hon ibland följa med ”gammelmoster”, Bomarkens Zaga till
skogen.
Första gången hon såg en hare var hon ca 10 veckor och låg och sov i mattes knä,
när Zagas drevhare kom förbi oss. Väckte Ziva och vred hennes huvud mot haren.
Hon började skaka som ett asplöv och det fortsatte hon med långt efter att haren
passerat med Zaga efter. Hon tyckte nog att det var en riktigt läbbig typ.Första
drevet kom när hon var 5 månader och sen rullade det på under vintern med både
kortare drev och faktiskt ett och annat prisdrev.Nästa höst startade vi henne på
unghundskampen där det blev ett tredje pris på barmark. I februari tog hon 2 st
1:a pris på snö.
När våren kom skulle hon in i utställningsringen. Efter ett ck i junkl året innan var

förväntningarna ganska stora. Första försöket gick inte så bra, hon var åksjuk och
ville inte alls visa upp sig och det blev ”bara” ett VG. Sen gick det bättre. 3 st ck
o cert på raken och utställningsbiten var avklarad.
Till hösten skulle det startas på barmark var det tänkt, men det går sällan som man
planerat. Snön kom alldeles för tidigt. Lyckades dock hitta några ställen med
barmark, men det blev bara ett tredje pris igen.
Elitettan tog hon utan besvär i början på 2017. I höst gjorde vi ett nytt försök på
barmark, men en nyhyvlad grusväg satte käppar i hjulet och hon stannade på ett
tredje pris. Men så för några veckor sedan, var det dags igen och den här gången
gick det vägen. Hon drev en tångt buktande hare till ett första pris och
championatet var i hamn.
Ziva är en tålig jakthund, envis på slag och tappt. Tyst på slag och ganska hård på
drev. Nyanserar bra, med ett tätt, lite ettrigt skall, med grövre inslag. Hon går lös
på tomten och vi behöver aldrig sitta i skogen och vänta på henne, utan avslutar
jaktdagen när vi vill. Har lite diskussioner med henne när det gäller rå, men det
går framåt och målet är ett RR så småningom, liksom alla våra tidigare tikar haft.
Hon har drivit räv någon gång, men det är hare som gäller för henne.
Hemma är hon en väldigt lugn hund som helst ligger i soffan eller sängen.
Ziva är hd-röntgad med grad A.
Hon har också en jaktprovsmeriterad kullsyster.
Kanske blir det en valpkull efter henne framöver.
Bomarkens kennel
Hans o Gunilla Karsbo

