November 2015
Hundjakten var intensiv denna månad,bara vädrets hårda makter som stoppade oss En dag. Tyvärr är inte Navarran en bra
plogbil. Blöt,tung snö,strömavbrott i några dagar, ganska många träd blev böjda eller gick av vilket innebar
röjningsarbete. Vi bor vid vägs ände så vi är vana...

Hundarna jobbar bra och det resulterar i bra resultat på olika jakter med nöjda jaktledare och skyttar. Roligt!

Stora troféer

Oktober 2015

Sippolas Nexus (Nubbe)första älg.Härligt när unghundarna får belöning efter ett bra arbete. Grattis till husse Anton
Holmberg.
Stort grattis även för ett godkänt Ukl-prov. Bra jobbat av er båda,efter att ha jagat flera dagar i sträck ,sovit några timmar
o sen lång bilfärd till en heldags jaktprov. Måste finnas en stor kapacitet för att orka med helt enkelt.
Passar även på att gratulera Sippolas Niilas och husse Jonas Karlsson till väl genomfört, godkänt Ukl. Ett bra team som
kommer att få mycket roligt framöver.

Ett bra team, Jonas o Niilas
Hela N-kullen är därmed provade på Ukl under hösten med bra resultat,medel:6-7-6-6-6-7-8-8-2=56 p Blir roligt att följa
utvecklingen i den praktiska jakten.

Oktober var en varm och torr månaden som försvann snabbt. Många härliga jaktupplevelser har avlöst varandra. Roligt
att unga Hulda utvecklas bra i sina vildsvinskontakter. Verkar vara en favorit. Även Ottar har jagat sina första vildsvin.
Helt respektlös i sitt uppträdande så där får vi bromsa lite så det inte går överstyr. Med en pappa som "Hök "så är det inte
oväntat! Våra vuxna hundarna fungerar som de ska både före och efter skottet.Håller viltet på plats om det är skadat och
lidandet förkortas därmed. Blir lite knepiga lägen ibland om den skadade kan försvara sig men vi fixar detta. Mätte min
puls vid ett sådant tillfälle och det visade sig att pulsen var normal till låg
-man tror ju att pulsen ska vara hög eftersom det innebär ett stresspåslag men fokuseringen gör kanske att man(jag) intar
en slags "iskyla"?
Avslutat en utbildning i etologi och det är intressant att följa hur vetenskapen ändras över tid. Det som var absolut sant på
70-90 talet är inte sant idag. Djur och hundhållningen var helt annorlunda då. Vad lär man sig av det? Tja det är väl att
det som idag är "sanningen och den enda rätta vägen" när det gäller hundar är att det inte är "sant" imorgon. Vårt sätt att
mäta och tolka hundars beteenden i olika situationer är i mångt och mycket tveksamt och inte speciellt vetenskapligt. Det

vi tror oss mäta är komplext och inte svart och vitt. Ödmjukhet inför hundarnas beteende är inte fel.

September 2015

Kanteborgs Hulda fick en chans att starta på Ukl, och den tog vi och det gick över förväntan. Jag hade inga förväntningar
alls eftersom förberedelserna varit bristfälliga pga saker som inte Hulda kan belastas för. Som alla unghundar så går det
upp och ner med färdigheterna. Vid de få tillfällen hon har fått "träna" så har hon hellre funnit grisar än harar. Hulda har
mycket kamplust, har bra avvägt mod och förstånd. Balansen är viktig och det finns stora förutsättningar att Hulda
kommer att bli en duktig medarbetare-det blir en spännande höst.

Mars Blanking och Nitro, Per-Olof Sahlström och Nitzan samt veteranen Lars-Erik Winkvist och Nanoq, godkända Ukl,

Svalöv sept.
Även Olle Möller och Nubbe(Nexus) godkända Ukl Sjöbo,grattis! Nu väntar många roliga jakter för dessa killar.
Nedan:
Kanteborgs Hera & Björn Olsson(fr vänster),Kanteborgs Helga & Richard Stjernfelt och Kanteborgs Hulda och Laila,Ukl
Skabersjö.

Juli 2015

Dammbygget har blivit lyckosamt redan första sommaren. Fint att se att gräsands honorna lyckats med hela sina kullar.
Växer snabbt.De har bra skydd och mycket mat. Stödfodring behövs inte.De trivs i den största dammen som är ganska
grund. Här trivs även knipa,kricka,gäss och den mystiska smådoppingen. Landlevande fåglar likaså. Havsörnen har varit
på besök några gånger - magnifik fågel. Nästan så jag känner mig ung på nytt. Uppvuxen i norrland och vi var ofta ute
och kollade på fåglar när jag var tonåring. Slagugglorna var häftigast, rördrom och andra fåglar vid vattnen gav en trolsk
stämning, som jag minns det. Vi cyklade långt ut i markerna och var ute hela dygn för att kolla på fåglar och andra djur.
Vi hade tid, sov ofta direkt i sovsäcken under bar himmel, vi tänkte inte på bekvämlighet och det fanns ju varken
mobiltelefoner eller internet som kunde störa. Så enkelt och oskyldigt livet var då.

Hundarna gillar också dammarna. I den djupa dammen simmar de länge och njuter av det. Vattenglädjen är inte att ta
miste på. Bra motion och en lyx att ha på nära håll. Våra kor betar obekymrat i samförstånd med gässen. Allt bildar en
helhet.

Juni 2015
Den riktiga sommarvärmen låter vänta på sig. Blött o kyligt fortfarande, säkert många fågelungar som inte klarat sig pga
matbrist. Staren har lyckats bra med häckningen hos oss. Även övriga insektsätande fåglar klarar sig bra här. Det kan vi
tacka korna för! Naturen hänger ihop och många fåglar är beroende av betesdjuren. De vilda änderna har också fått ungar
i de nya dammarna. Tofsvipan och enkelbeckasinen verkar också trivas. Roligt att satsningen ger resultat! Att fågel-och
det vilda gynnas hos oss är en gåva. Det känns fint att kunna få ha det så. Här är det medvetet inte så "välstädat" i
naturen. Mycket "skräp" formar vi så fåglar, humlor o andra insekter kan leva. "Ogräs" som nässlor låter vi få vara, de
fungerar som skydd och ger näring till många. Stengärden och vedhögen är viktiga platser för många smådjur.Men för
stadsbor och andra som lever långt ifrån naturen så ser det säkert ovårdat ut. Att sitta ute i kvällningen och lyssna och se
på grodor, tornseglare, morkullor, svalor och andra djur är hög livskvalité som vi ser det. Mitt i naturen på riktigt.

Nyligen varit på mentaltest i jägarförbundets regi. Vi började testa våra hundar redan på 80-talet när vi utbildade oss på
Statens hundskola, Sollefteå, som det hette då. Hundens beteende och sätt att lösa svårigheter är intressant. Vi har
regelbundet alltsedan 80-talet återkommit till mentaltesten, numera i Jägarförbundets regi. Många barn och barnbarn från
vår lilla uppfödning testades nu i juni med mycket bra resultat. Bra stabila "nerver" var genomgående. Känns som ett litet
plus i kanten för vår lilla uppfödning av rasen.

Niilas

.
Maj 2015

Nubbe
Valpträff med N-kullen. Vi besökte Agusa vildsvinshägn bland annat och alla 7 bröderna visade mycket bra egenskaper
vid sina första kontakter med 100 + galtar. Mentalt stabila hanar som visar mycket bra anlag för framtida jakter. Fint
samarbete med sina förare bådar gott. Ska bli roligt att följa deras fortsatta utveckling.

N-kullen

April redan! Varit mycket intensivt med valpar i huset och helt plötsligt har de flyttat och det blir tyst o lugnt. De har
varit frimodiga och trygga som utforskat hela trädgården på egen hand. Så roligt de har med varandra innan
rangordningen börjar bli märkbar.Jaktlekarna avlöser varandra. Hyss och bus för hela slanten.Antingen leker man eller
sover. Känns skönt att de fått bra hem och att de finner sig väl tillrätta. Det är alltid ett visst vemod att se dem lämna men
samtidigt en glädje och tröst när valpköparen är glad över sin nya valp. Nu är det "supporten" som är öppen för dem.
De vuxna hundarna får nu mer tid till olika egna aktiviteter. De har deltagit i skötseln och fostran av valparna de sista
veckorna när Lexi har tillåtit det. Lexi har hållit ett vakande öga ändå som den kloka moder hon är. Förhoppningsvis har
valparna lärt sig lite hundspråk via våra olika vuxna individer. Samtliga är snälla mot valparna och har stort tålamod.
Yngelvårds beteendet är långt ifrån det de visar under jakten.
En del pyssel väntar med betes djuren och vallarna. Dammarna är färdigbyggda och dammvallarna torkar nu innan de kan
fyllas till hela sin bredd men redan har olika fåglar hittat dem.Roligt och ovant att ha sjöutsikt från köksfönstret. Vatten
ger liv på många sätt. Bina har vaknat och städar sina hus och förbereder sig inför säsongen. Härlig tid vi går till mötes.
För den nyfikne kan du kolla Micke Thams nya Drevjakt 2 på Jaktflix. Visar en dag på jobbet för oss hundförare, vi är
ett bra team som kan "leverera" fina upplevelser.Ser inte så mycket hundar men väl många olika djur som lämnar
såten.Vilket betyder att hundarna jobbat hårt för att få djuren att blotta sig och lämna den trygga såten.Filmen visar
skyttens perspektiv. Finns en scen med en wachtel och en gris som kommer över ett hygge...Den scenen väcker många
tankar och vi är alla mycket tacksamma till skytten som hade sinnesnärvaro och nerverna under kontroll.
Ytterligare skildringar från "en dag på jobbet" för oss hundförare i samma team är tidningen Jakt&vapens senaste
nummer,artikel av Kristoffer Hansson... Man kanske tror att det är enkelt jobb för hundarna när det är gott om vilt, men
det är otroligt krävande och nästan tvärtom. Ett djur som är ganska ensam i skogen klarar en hund arr jobba med lång tid,
få störningar. Men när det är tätare viltstammar så blir det mycket störningar och det krävs mycket av hundarna för att det
ska bli resultat.
Februari 2015
Hos vissa kommer Storken med tillökning, hos oss levererade en Hök nya valpar i boet.
Vi valde att para Lexi återigen trots att hon fick valpar under 2014. Lexi har jagat hela hösten utan problem och ända
fram till v 6 i dräktigheten.Nästa löp skulle bli sent under 2015 så därför blev det så här tidigt istället.Vi får vänta med
tredje kullen enligt Skks regler och det passar oss bra.
Hök känner vi väl.Jagar tillsammans sedan flera år,ibland flera dagar i veckan. En hane som tar för sig och vet vad han
vill. Självständig på ett bra sätt,orädd,skärpa tillräckligt och mentalt bra enligt mig.Sett honom många gånger gå i
närkamp med grisar och har även haft nöjet att se honom jaga annat vilt rejält förstås. Av olika anledningar har han
"bara" en provmerit och det är ett godkänt vildsvinsprov. Men eftersom vi jagar praktiskt med honom så vet vi att han är
en mycket bra representant för rasen. Hök jagar oftare än genomsnittet och har fått chansen att utveckla sina talanger
därmed. Precis som alla jakthundar borde få...Ett-två prov säger inte allt, hur hunden arbetar i verkliga livet betyder mer.
Det är självklart bra att starta sin hund på olika prov och tävlingar. Men ibland kan man inte göra det av olika skäl och de
hundarna går vanligen "förlorade" hur bra de än är. Höks bakgrund känner vi väl, alla är provmeriterade och vi vet
mycket om dem och hur de fungerade under sina liv.

Hök heter på pappret Happy Triggers Cosmopolitan.S53353/2007,Hd-B,Ed-0. Alla valpar sålda.
Januari försvann i ett nafs.Mycket jakt hela månaden eftersom vi i söder varit befriade från snö. Härligt att avsluta med
väl fungerande hundar ända in i det sista.Varit en bra jaktsäsong. Några "nära döden upplevelser" för egen del men inga
allvarligare skador som tur är. Känner oss bortskämda med bra hundar, egna och andras på jakterna. Det lovar alltid bra
jakter och så vill vi ha det. Nu får hundarna vila,läka ut lite jaktskador. Snart börjar träningen inför nästa säsong. Ser
redan fram emot den.
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