Maltjiks Lo
Årets Tik – Västlaika

Här nedan presenteras Lo och hennes egenskaper, men eftersom Kent och Eva jagar mycket
allround med sina laikor bad vi om att även få en beskrivning om detta.
Vi är naturligtvis jätteglada och tacksamma över utmärkelsen Årets Västlaikatik till Lo. Jag tycker det
är bra att det kommer fram någon laika som visar framfötterna på fågel också, det var ett tag sedan
sist med bl.a. Torbjörn A och Kjell W´s laikor men förhoppningsvis kommer det fler i framtiden.
Lo är en mycket duktig fågelhund. Hennes främsta förtjänster som fågelhund är att hon är duktig på
att hitta fågel i träd, får till förnyade skall då och då och har ett lugnt uppträdande under trädet när
hon skäller. Hon har intresse för mindre rovvilt och taggar till ordentligt med skärpa vid kontakt med
mård eller dyl.
Hon kan inte låta bli att leta upp älg om hon hittar ett spår. Det blir sällan långa spårarbeten men hon
tar oftast upp dom på någorlunda håll, kring 400 - 500 m. Hon skäller älg så länge det står still men
hennes svagare sida är att hon sällan går så långt med älg i gångstånd och förföljer oftast ca 1 km
innan hon vänder på skenälg. Har inte lagt ned så mycket energi på att jaga älg med henne och det är
inte heller skjutet någon älg på stånd för henne.
Hennes kontaktbenägenhet i skogen gör att hon är en mycket behaglig hund att jaga med. Kanske
aningen kortsökt vid tomsök som de flesta laikor men man behöver aldrig fundera på om man har
med sig henne hem på kvällen eller inte. Att jaga en eftermiddag efter jobbet eller en förmiddag före
jobbet fungerar ypperligt med henne.

Lo är mycket fin exteriört enligt vår mening. Hon är välvinklad och lagom lätt i kroppen. Hennes
rörelser i skogen är en fröjd att se, en snabb och lätt springare. I augusti fick Lo sitt 3e cert på
utställning och är numera Svensk Utställningschampion i och med att hon har en 2a på fågelprov.
En av hennes främsta förtjänster är hennes mentalitet. Hon är en mycket positiv hund och är
lättillgänglig och social. Hon är en mycket lugn och harmonisk mamma som förhoppningsvis överför
detta till sina valpar.
Intresset för sk. Allroundhundar verkar öka och det glädjer åtminstone oss som jagar det mesta med
våra hundar. Av erfarenhet så tror jag att allroundegenskaperna finns hos många Laikor. Tyvärr
försvinner oftast intresset för övrigt vilt i och med att fler exempelvis älgar eller vildsvin skjuts för
hunden. Typisk prägling skulle man kunna säga… Det finns ett antal hundar som har egenskaperna att
kunna ställa om mellan älg och fågel och ändå kunna vara riktigt bra på bägge, de är få men de
finns. Oftast blir något av viltslagen en favorit för hunden och det påverkar ju naturligtvis
effektiviteten och intresset för annat vilt.
Egenskaperna och sättet att ställa älg eller småvilt skiljer sig naturligtvis åt. En bra ställande älghund
skall vara aktiv och utmanande enligt min mening medan det behövs ett lugnare sätt att skälla en
fågel så att den sitter kvar.
Jag tror inte att det påverkar en hunds ställande egenskaper på älg i slutändan om man skjuter fågel
för den i ett tidigt skede. Ett bra exempel är Los far Marouk som hade förmågan att ställa om sitt
beteende efter typ av vilt men oftast valde älg om det fanns.
Ärftligheten för ett brett jaktligt perspektiv finns nog hos många laikor men personligen tror jag att
arv och prägling betyder lika mycket för hur allroundegenskaperna hos en laika utvecklas.
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