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RR SE JCH SE UCH FINNÖRJES TOMI SE32167/2011
Ägare: Tore Lundgren, Trehörningsjö
Far: SE JCH SE UCH Ringkallens Indian S29684/2001
Mor: RR SE JCH SE UCH Lundholmens Jessie S47792/2007
Uppfödare: Peter Örjeheim, Bredbyn
Finnörjes Tomi är en parningsvalp efter Ringkallens Indian. Och eftersom jag har haft fyra champion tidigare varav tre med Håkabäckens Jokke och
Kvarnsvedjans Remi i stamtavlan så kändes valet att
ta en valp rätt.
Ringkallens Indian fick bara en parning efter sig och
resultatet blev nio valpar varav fem är champion
idag och två har ettor i öppenklass.
Bland kullsyskonen kan nämnas RR SE JCH
Finnörjes Troja, SM deltagare 2016, och RR NO
JCH NO UCH Finnörjes Teemu, RM deltagare 2017.

2017 blev en lyckad provsäsong med två elitettor på
KM och DM samt ett godkänt RR-prov. Och Tomi
var därmed klar för start på Stövar-SM Hare i
Vindeln. Där kom ju första snön för året och det var
problem att hitta någon hare som hade rört sig första
dagen. Tomi gjorde trots allt det men upptaget kom
sent på dagen, och med mycket upplega, tyvärr utom
hörhåll för domarlaget. Drevet drog sedan iväg rakt
ifrån oss över 2 km och slut på provdagen. Dag två
gick det bra och Tomi drev fullt tid och hade två
upptag. Det blev till slut en fjärdeplats.

Första säsongen blev, med sin dåliga hartillgång,
mest skogsträning och rävdrev. Vilket husse försökte
avsluta så fort som möjligt. Med en järnväg igenom
tre av områdena så är det ingen trevlig jakt.

Som tur var fick husse byta höftled tidigare under
säsongen vilket har underlättat vistelsen i skogen.

Andra säsongen blev det två starter med en öppenklass tvåa som bästa resultat. Tredje säsongen
blev det en start med en tvåa 90+50 som resultat.
2015 började provsäsongen med två rävdrev men
efter det blev det hare och 120+52 samt 47+52 på en
gilleskamp i Lycksele. Säsongen avlsutades med en
etta 120+56 och Tomi var nu klar för start i elitklass.

Tomi är en lugn och stabil hund med mycket bra
psyke, fin familjehund, bra jaktlust, konditionsstark
med starka tassar.
Finnörjes Tomi har fyra cert, BIR och BIM och står
till tjänst för lämpliga tikar.
Tore Lundgren

