Jag heter Tina Ekström, är 37 år, och bor tillsammans med min man, 2 barn och 2 hundar i Lerum.
Har i många år arbetat inom sälj och marknadsföring, med allt vad det innebär med organisation, ledningsgrupp, budget,
varumärkeshantering, projektledning, promotion, sälj och mässor.
Satt många år i styrelsen för föräldraföreningen i mina barns skola; 3 år som sekreterare och 2 år som ordförande. Var
också sekreterare i verksamhetsrådet i 2 år.
Förra året tog jag steget till att bli egen företagare och startade ett AB ihop med en kollega. Ett stort steg med massor av
arbete såsom styrelsearbete, organisation, marknadsplaner och ekonomi.
Hundintresset började väldigt tidigt, då jag är i stort sett född & uppvuxen med hund. Min första egna hund var en Golden
Retriever som jag började träna & tävla lydnad med vid 12 års ålder.
Hund nummer två blev en Gordon Setter efter min tränares hane, och på det sättet blev jag introducerad i jakten. Följde
med på diverse olika träningar och tävlingar i hela landet, men även praktisk jakt tillsammans med hans Gordon och
Engelska Settrar.
När det var dags för nästa hund bytte jag ras igen, ville ha en ren brukshund, underbar familjehund, men med mindre
spring i benen. Valet föll på Rottweilern, och det har varit två fantastiska hundar. Först en tik, och två år senare en hane.
När rottisarna började bli till åren och inte hade samma ork till att träna längre, började jag se mig om efter en ny hund.
Jag har tränat & tävlat bruks (lydnad, spår, skydd), under en längre period, men längtade mer mot jakt och en smidigare
hund med mycket motor. Eftersom jag hade haft setter tidigare och är väldigt förtjust i de stående fågelhundarna, men
önskade ”mer hund” i min kommande, tittade jag runt efter alternativ. Weimaranern lockade starkt med sin stora bredd,
”En riktig 10-kampare” som min uppfödare nämnde vid något tillfälle. Känner att jag verkligen har träffat rätt, rasen
passar mig, min familj och mitt liv ypperligt.
Idag har jag en weimaraner som heter ”Wasco” (J SE VCH Classic Dream’s Amon Re) och en Australian Shepherd
(Aussie) som heter ”Tyra” (Ruby Passion’s Hello Mary Lou). ”Wasco” är en underbar kille! Mycket hund och behöver få
utlopp för sin energi. Älskar att arbeta oavsett om det är apportering, lydnad, spår, jakt, cykel, drag, simning eller helt
enkelt bara en vanlig promenad. Är alltid lika positiv till allt vi tar oss för, men jag har också förstått att han är väldigt
påverkbar av hur jag förhåller mig till honom och hur mitt ledarskap ser ut. Lite känslig. En riktig ”Av & På-hund” så
länge han aktiveras ordentligt.
I sammanfattning: Arbetsvillig, livlig, snäll, jaktidiot, fartdåre & spårfantast!
”Wasco” blev två år i februari, och under året som gick har vi hunnit med en hel del.
Vi startade med diverse lydnadsträning anpassad för jakt, med konditionsträning och reviering. Jag valde dessutom att gå
kurs hos Anders Landin för att få ett stöd med min träning under våren. Denna träning kombinerades med viltspår, då jag
ville ha championatet klart innan det var dags för eftersöksgrenarna.
Försommaren ägnades åt träning inför eftersöksgrenarna, men självklart också diverse spår, uppletande & apportering.
Under sensommaren tävlade vi av eftersöksgrenarna för UKL & ÖKL på vårt kennelläger, men tränade också vidare med
lydnaden inför kommande klasser.
I augusti valde jag att åka upp till Norrland och starta skogsprov som premiärstart med Wasco. Vi åkte därifrån med ett
2:a pris i UKL.
Under hösten var vi uppe hos uppfödaren för att träna lite inför kommande jaktprov på fält, och vi fick också lite hjälp av
Birger Knutsson på hans marker i Alingsås. När jaktsäsongen satte igång anmälde vi till de prov som gick i vårt
närområde, men även uppe på Älviksholm. Säsongen har gett oss fina priser – allt från 3:e till 1:a priser, mycket vänner,
erfarenhet och lärdomar, förutom att vi har haft fantastiskt roligt!
Detta året kommer jag att pressa honom lite mer med krav, styrka, kondition etc. nu när han är friröntgad. Funderar också
på att starta honom i spår (Bruks) förutom att ta LP i lydnad & flytta upp honom.
Vi kommer att både träna & tävla jakt i år (fält & skog), men även använda honom i praktisk jakt. Vi har en hel del
jaktmark i släkten på Tjörn, och licensen hägrar framöver. Till dess får min far, bror eller någon annan skjuta över min
hund tyvärr.
Det finns så mycket jag vill pröva på, tycker om att hålla på med olika grenar, att variera träningen. I stort sett vill jag att
Wasco skall vara välmående, stark, snabb, kraftfull & lydig. Och att vi har roligt ihop på vägen! I sista hand är det det som
räknas!
Mvh,
Tina Ekström

