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Tu"ringens
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Den 28 november 2009 bar det av till

Tu"ringen's kennel i Småland för att hämta

hem en liten 8—veckors rottweilerpojk. Jag

var nära att vända bilen flera gånger för jag

var sa nervös. Skulle jag klara av detta?

Hade jag tagit mig vatten över huvudet? En

rottweilerhane som första hund? Tack och

lov vände vi inte bilen utan Zolo — världens

goaste Zolo - fick flytta hem till oss.

Zolo var en valp med ett jäkla humör

— uppfödarens ord ekade i huvudet "de

värsta som små blir roligast som stora".

Samtidigt var Zolo sedan dag ett extremt

kontaktsökande och tacksam att träna. Jag

kunde inte så mycket om hundträning men

Zolos fina sätt och härliga arbetsvilja har

gjort träningen enkel för mig. Vi har gått

otaliga kurser; valpkurs, fortsättningskurs,

intro till tävlingslydnad, tävlingslydnad,

spårkurs, brukslydnadskurs, ringträning,

elitsatsningar i lydnad, åkt på läger med

rottweilerklubben,hosTu"rlngen'sm.m.Zolo

har charmat de flesta, både kursdeltagare

och instruktörer.

Tävlingsdebuten i lydnad gjorde vi när Zolo

precis fyllt ett år. Vi fick ett andrapris och

fina ord från domaren "ett mycket lovande

ekipage" och jag var överlycklig. Hade

aldrig trott att vi skulle våga oss ut på

tävlingsplan även om jag gärna ville. Men

nu satte vinnarskallen in, tävla var ju riktigt

kul! Provade ytterligare en klass 1 med ett

andrapris. Vi hade tränat för lite tävlingslikt

och Zolo undrade var i hela friden

leksakerna och karamellerna tog vägen??

Bakläxa och ny träningsinställning. Efter

ett halvår äntrade vi tävlingsplaneln igen,

nu med 196 poäng och klassvinst! Alskade

underbara Zolo!

Någon månad senare debuterade vi även

i appellspår med uppflytt och klassvinst.

Ringde uppfödaren så stolt så jag kunde

spricka! Tänk att vi tävlat bruks?! Det

ösregnade den dagen, alla avanmälde sig

förutom Zolo och hans kullbror. På platsen

låg de med tassarna och magen täckt !

vatten. Tror inte att Zolo satte ner rumpan

på plan under hela lydnadsprogrammet,

men poängen räckte ändå :)

Spår är det roligaste Zolo vet och han har

en enorm spårmotivation och har haft det

från första stund. Uppletande kommer

inte långt efter, han visade sig vara en

naturbegåvning — på att springa fort och

leta vill säga— att lämna grejerna var en

annan femma. Vi fick träna bnyte5övningar

på varje promenad lääänge! Ar så tacksam

för alla fina träningskompisar som hjpä/t

oss på vägen!

Vi gjorde tidigt inträdesprov och blev

antagna på utbildning till tjänstehund för

försvarsmakten. Vi pabörjade utbildningen

som var fantastiskt rolig och lärorik. Zolo

var grym på allt, utom att sitta ! basen,

passivitet är inte Zolos starkaste sida. När

det närmade sig certprov valde jag dock

att hoppa av, jag klarade inte av att låta

Zolo sova utan mig i skogen, vem som är

tramsigast — Zolo eller matte - låter jag

vara osagt ;)
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I lägre klass spår stötte vi på patrull. Vi fick

problem med skotten på en träning. Zolo

hade inga problem med skott på MH :t utan

det var minnesbilden från träningstillfället

som satt i. Själv satte jag igång att oroa

mig vilket såklart inte gjorde situationen

bättre. Hur som helst — hela 8 (!) lägreklass

spår hann vi avverka innan uppflyttningen

kom på ras-SM 2012. Vilken lycka! Finns

inget bättre än att gå ut på ett tävlingsspår

och helt och hållet lita på sin hund! Glädjen

att få in pinne efter pinne!

Däremellan hann vi även ta ett LPII

och börjat träna för lydnadsklass III.

Vår instruktör trodde starkt på Zolo

inom lydnadslydnaden och bad oss

söka till lydnadslandslagets satsning

Talangtruppen. Sagt och gjort, vi sökte

och kom med. En otroligt lärorik resa och

extra kul eftersom väldigt få rottweilers har

varit med. Vi var med på landskamp mot

Norge där Zolo vann lydnadsklass II. Under

lägren får man även dela rum med andra

ekipage för att det ska bli så likt landslaget

som möjligt — inga problem för Zolo. Han

presterar lika bra som om han sovit hemma

i sin egen säng.

Zolo tycker att lydnadstränlng är vansinnigt

kul, han är väldigt Iättmotiverad och gör

allt och lite till för en köttbulle. Hans vilja

att träna sinar aldrig, jag kan skicka 20

konskick på raken och han vill ända bara

göra mer. Träna fritt följ i en timme? Inga

problem, svansen går som en propeller

hela tiden! Vad jag än presenterar för

träningsform så älskar Zolo det! Vi har

även provat på rapport och sök — Zolo

var eld och lågor gällande båda (grenarna!

Det är ren och skär lycka att fa ha Zolo

Zolo - gör alltid sitt bästa!
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som träninogskompis - även om Dnågot

moment gar fel eller vi kör fast sa kan

jag inte lata bli att le och uppskatta varje

träningspass för han gör alltid sitt bästa —

min älskade vän!

 
I lydnadsklass III briljerade Zolo och tog

snabbt 3 förstapriser. Vid en av tävlingarna

sa domaren — Huuur får man en rottweiler

att hålla vittringspinnen så fint?? Jo, genom

60 gripandeo"vningar om dagen varje dag i

ca 6 månaders tid... ;) Trägen vinner!

Efter LPIII var siktet ställt på högrespåret.

Vi blev bortlottade på en rad tävlingar

men kom slutligen med och debuterade

pa aussieklubbens rasmästerskap. Zolo

vann och blev uppflyttad, och bäst av allt —

han klarade platsen med skott utan några

problem! Min lilla Zolo — uppflyttad till

elitspår och elitlydnad! Galet! Samma

dag som högrespåret åkte vi från Mellerud

till Falkenberg för att göra MT vilket Zolo

klarade fint med 445 p. Det är inte ofta Zolo

blir trött men den kvällen var han ganska

mör. Han visade nu att han avreagerar

snabbare än på MH:t. Med redan godkänd

exteriör blev Zolo nu KORAD.

Vi har även hunnit med en del utställningar,

att det inte har blivit fler a"r p.g.a. mitt

bristande intresse, trivs helt enkelt bättre i

skogen och på appellplan. Sina 3 CERT och

därmed titeln SE UCH tog 2010 på tre racka

utställningar ! bruksklass och han har fatt

fin kritik för vinklar och rörelser.

Som ett sidoprojekt i vintras provade ovi

oviltspér och efter två korta övningsspar

akte vi och gjorde anlag och tre o"ppenk|ass

inom loppet av tre veckor - sedan kunde
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Tacx Arna om Anita fo'r en fantastisk rottweiler!

Jonna & Tu"ringens Zolo

KORAD LP2 LP3 SE LCH SEUCH SEVCH

Rottweilern 35


