
Xa var en av fyra valpar i Witchies första kull. I
valplådan var det vanligt att hon låg kvar och inte
verkade bry sig särskilt om maten när den serverades.
Hon kunde ligga och titta på när de andra tre snabbt
tog sig fram till spenarna eller matfatet. Efter en stund
kunde hon sträcka på sig, gäspa och så kom hon
kravlande eller tultande till maten. Väl framme åt hon
ordentligt, så det rådde ingen nöd på henne och inte
berodde ”segheten” på att de andra  dominerade
henne. Nej, på något sätt var hon en ”slow starter”. Av
det kunde man inte märka något när det gällde andra
aktiviteter. Då var det full fart och inga spärrar!

En liten episod när valparna var drygt 4
veckor visar vilken framåtanda hon
hade. Vi var på väg in från trädgården
då Xa fick för sig att hon skulle upp för
trapporna och tog ett ”jättesprång” och
fastnade hängande på första steget. Efter
viftande med bakbenen fick hon tag och
tog sig upp på steget. Nästa steg var
snart avklarat, rakt över skrapgallret,
som inte bekymrade henne alls! Här
blev hon varse, att hennes syskon inte
hade för avsikt att komma. Alltså full
fart utför trappan igen och ner till dem.

Xa var redan i valplådan en ganska så
självsäker dam. När X-kullen
valptestades var hon t ex helt tyst under
hela ensamprovet! Lugnt och metodiskt undersökte
hon rummet utan att ge ifrån sig ett endaste litet pip.
Inte heller apporterade hon den lilla bollen. Den behöll
hon girigt för sig själv i ett hörn.

Xa hade en viss förkärlek för yngsta sonen Axel, som
har gått alla kurser med Xa, från valpkurs över
nybörjarkurs och till tävlingskurs, samt spårkurs.
Redan i samband med valpkursen råkade de ut för
några väl framfusiga vovvar, så Xa blev genast klar
över att kurser och andra samlingar var en kamp
mellan lillhusse och Xa på ena sidan och övriga

världen på den andra. En mycket sporrande utmaning
för en aktiv riesen. Axel och Xa tävlade också
tillsammans i appellklass och lägre klass spår med bra
resultat. En appellklasstävling i spår visade sig gå på
en skördefärdig klöveräng; en mardrömssituation för

en ung och oerfaren hund (och
förare). Som den riesen hon var, och
som den hund just hon var, så
sporrade det Xa alldeles särskilt.
Svårigheter gjorde uppgiften bara
intressantare. Xa tog sin uppgift på
fullaste allvar, men den skulle gå
fort, mycket fort. Det gick med bra
fart och Xa snabbmarkerade första
föremålet och drog vidare. Axel hade
inte en chans att stanna för att ta upp
spårpinnen. Det var faktiskt Xa i ett
nötskal, hon gick in för uppgiften till
110%.

Inför första spårtävlingen i lägre
klass hade Xa inte ännu blivit
intränad på att själv söka upp spåret,

så det troliga var att hon inte skulle klara den delen av
spåret. Det bekymrade inte Xa det minsta, utan hon
letade snabbt reda på spåret och så bar det av! Bra
resultat blev det också.

Xa tog ända sedan valpåldern gärna egna initiativ.
Stängda dörrar var inget som bekymrade henne. De
lärde hon sig snabbt att öppna, oavsett om de gick utåt
eller inåt. Hon ställde sig på bakbenen, lade tassen mot
handtaget, tryckte ned och provade först om dörren
gick utåt. Om den inte öppnades då, drog hon dörren
emot sig och så var den öppnad.

Xa in memorium



Ett annat exempel på egna initiativ och beslut kommer
från ett av Riesenlägren. Xa var under veckan med och
tränade sök i husses grupp och hon hade lärt sig
markera figuranterna med rullmarkering (hunden får ta
en rulle som hänger i halsbandet, i munnen, som bevis
att den har hittat en person). En eftermiddag var vi och
Xa med och tränade räddningssök. Den första figu-
ranten satt väldigt oländigt till och omöjlig att komma
i direktkontakt med, men Xa var säker på sin sak.
Snabbt kom hon på att det var effektivare för henne att
skallmarkera och då gick hon omedelbart över till det.
Efter det blev skallmarkering
hennes markeringssätt.

Vid en Norautställning
funderade vi på vilket koppel
som var bäst när Xa skulle visas
upp. Efter ett rådslag i familjen
beslöts att Xa skulle vara extra
elegant i ett tunnt svart flätat
utställningskoppel som hade en
ögla som halsband. Även nu tog
hon saken i egna händer. När
hon var inne i ringen upptäckte
hon plötsligt någon, som stod
utanför ringen på andra sidan.
Det såg intressant ut.
Omedelbart knyckte hon till på
huvudet och befriad från
halsband och koppel rusade hon
mot dem hon sett. Husse ropade
omedelbart ”HIT”. Xa hade då redan hunnit så långt
att det bara var 10 m kvar till målet. Hon tvärvände,
sprang med god fart åter upp mot husse, som kunde
beordra henne ”LIGG” mitt i ringen, hämta ett mer
normalt koppel och koppla upp henne. Xa var lika glad
hela tiden; vilken rolig lek! Domaren Brith Andersson
såg det hela från den humoristiska sidan och

betraktade det som att Xa ”fått fnatt”. PUUH!

Xa var också ”godishunden” med ett osvikligt
väderkorn för sötsakerna. Tog vi en liten godsak, stod
Xa strax där och viftar förväntansfullt på svansen inför
möjligheten att vi skulle dela med oss. Hittade hon en
påse godis, gjorde hon processen kort med  innehållet.
En gång fick hon tag i en ask med fin chokladtryffel.

Det fanns inte ens ett uns kvar av chokladbollarna! Då
blev vi mycket oroliga, eftersom hundar inte tål kakao
och kan dö av det. Inte Xa! Det märktes ingenting på
henne och hon var fortfarande lika begiven på choklad.
Vi lärde oss se till att hon inte kunde komma åt de
godsakerna.

Ibland kunde hennes blixtsnabba reaktionsförmåga
ställa till det både för henne och för oss själva. Xa var
med på kontoret ibland och vid ett tillfälle när vi
cyklade hem hade hon bråttom. Hon funderade inte så

mycket på att husse höll i andra
änden på kopplet. Följden blev
att husse brakade rätt in i ett
betongfundament för en
trafikskylt och bröt nyckelbenet.

Xa var en mycket vänlig själ
och när Witchie hade sin andra
valpkull hade Xa uppgiften som
lekledare för valparna. När
Witchie hade matat valparna
fick Xa komma in till valparna
och så lekte hon väldigt fint
med dem. Det var trevligt att se
hur fint hon betedde sig och hur
valparna fick klänga på, anfalla
och tugga på henne utan att hon
sa någonting alls. När hon
senare hade sina egna
valpkullar, var hon förutom den

omdömesgilla modern, också den tålmodiga och inspi-
rerande ”lektanten”. Samtidigt som hon var mycket
mån om sina valpar, bjöd hon in de andra hundarna i
familjen att umgås med valparna. Xa var en mycket
vänlig själ, som med glädje och kreativitet, alltid
ställde upp för flocken. Hennes ansvarskänsla, lojalitet
och blixtsnabba reaktioner och beslut är omvittnade.
Där hon befann sig, tog hon med drottninglik
självklarhet scenen i besittning. Så på drygt 2 månader
rann kraften och livet bort ur henne och bara dagarna
före jul 2009 gick hon vidare till de gröna ängderna.

Det gjorde oerhört ont att se, hur hon obevekligt bröts
ner av cancern. Nu har vi kvar minnet av en fantastisk
hund och vi är övertygade om att hon intagit de gröna
ängdernas drottningtron och därifrån vakar över oss
med samma självklarhet som hon gjorde när hon var
här hos oss.
Stellan & Agneta.


