Sådan herre sådan hund

EROS, 4 ÅR,
SLOVENSKÝ
KOPOV

Åsa Olofsson med
sin s lovenský kopov
Eros, eller Eros Z
Hornej Báby som han
heter i stamtavlan.
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”Att jaga är
det roligaste
Eros vet”
Åsa Olofsson i Gnesta fastnade för den
ovanliga rasen slovenský kopov. Den som har
träffat fyraårige hanen Eros förstår varför.
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D

en slovakiska nationalrasen
slovenský kopov är ovanlig
i Sverige. Åsa Olofssons första kopov var en omplaceringshund
som hon köpte på annons när den
var tre år gammal.
– Då visste jag egentligen ingenting om rasen. Han var understimulerad och ganska jobbig i början, men
blev en jättefin hund. Så när jag skulle skaffa valp ville jag gärna ha en till,
berättar hon när Hundsport Jakthund
hälsar på i huset utanför Gnesta.

honom stimulans började de träna
blodspår och han visade sig vara
mycket duktig. Snart började hon
delta på jakt som hundförare och
sedan var steget inte långt till att ta
jägarexamen och börja jaga själv.
Det som lockar med jakten är samspelet mellan människa och hund.
– Det handlar om kommunikationen mellan oss. Han kan läsa
mig så bra och jag måste lära mig
att läsa honom. Det är väldigt
givande och tillfredsställande när
vi lyckas tillsammans.

Ger allt i skogen, lugn hemma

Åsa kom i kontakt med en uppfödare i Skåne som inte hade någon
valp, men var på väg att hämta hem
en ung hane från en uppfödarkollega i Slovakien. Hon erbjöd sig att
sälja hanen till Åsa, med Svenska
Kennelklubbens köpeavtal för
bibehållen avelsrätt. Fyra månader
gammal kom Eros till Åsa, i dag
en mycket social och jaktskicklig
f yraåring som nyfiket kommer
fram och hälsar.
– Rasen har den där av- och
på-knappen som gör att den ger allt
i skogen men är lugn och super
social när man kommer hem. Det
är en intelligent ras som tycker om
människor, går bra ihop med andra
hundar och är fantastiskt enkel att
ha, konstaterar Åsa, som sedan tre
år är ledamot i Svenska Kopovklubbens styrelse.
Till vardags jobbar Åsa med materialplanering på Scania i Södertälje. Det var hennes första kopov
som fick in henne på jakt. För att ge
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Används för vildsvinsjakt

Slovenský kopov används traditionellt för vildsvinsjakt, en jaktform
som kan vara riskfylld och ställer
stora krav på hunden.
– En vildsvinshund ska inte vara
för offensiv. Det här är en drivande
hund och inte en ställande, han
måste först hitta vildsvinen och sedan få loss de som står och trycker
utan att själv bli skadad på kuppen.
Han måste vara modig, smart,
snabb i vändningarna och kunna
läsa vildsvinen, säger Åsa.
Det händer att hon blir orolig.
Men Eros är duktig på att hålla avståndet till de stora djuren och har
alltid vildsvinsväst som skydd. Som
förberedelse inför jakten tränar de
mycket, springer och kör kickbike
tillsammans.
– Det är bra både konditionsoch muskelträning. Om han inte är
vältränad mår han inte bra och kan
inte jaga, och jaga är det roligaste
han vet! 

