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Uppfödare: Bileam Nilsson & Elinor Arvidsson, Urshult
Efter att vi haft flera championtikar, så skaffade vi
oss en tik från Finland - Mäkipuiston Eini. En hund
med otroliga kvaliteer. Då vi gärna ser att stövarn
jagar både hare och räv var/är Eini den perfekta hunden för oss. Det gjorde att vi gärna skaffade oss en
avkomma efter henne.
Vi parade Eini med Lövängens Boy 2013. Det blev 8
st valpar i den kullen. 6 hanar och 2 tikar. Vi bestämde oss för att behålla en av tikvalparna - Wemboö
Eila.
Hon visade tidigt att hon hade en otrolig jaktlust.
Hon jagade redan från tidig ålder både hare och räv
med en otrolig förmåga. Vi ansåg redan tidigt att hon
höll championkvalite.
Wemboö Eilas första jaktprov gick hon den 5 nov
2014 där hon tyvärr inte fick upp någon hare.
Vid andra försöket den 2 feb 2015 lyckades hon
driva ihop till ett andrapris på hare och ett RR togs i
samma veva.
Den 5 jan 2016 startades hon igen. Då lyckades hon
driva ihop till ett förstapris och tog även ett till RR.
Vi startade henne på Högsbyprovet i Småland den 15
nov 2016. Där tog hon sin första etta i Ekl och blev
provvinnare.

2017 bestämde vi oss för att försöka kvala in henne
till SM. Vid uttagning 1 blev det en 3:a i Ökl. Vid
andra uttagningen fick hon en 2:a i Ekl.
I DM blev hon 2:a med en 1:a i Ekl.
Sen gjordes en lång resa till Har-SM som förra året
(2017) gick i Vindeln. Tyvärr kom det en hel del snö
natten innan provet och det fanns inte ett enda slag
att finna. Eila jobbade på hela dagarna men hittade
ingen hare.
Wemboö Eila är den bästa stövare vi någonsin ägt.
Hängiven, envis, brinnande jaktintresse och en
ofattbar förmåga att få hararna på benen. Lyckas hon
hitta en räv är det med glädje hon driver den. Tyvärr
verkar hon inte kunna bli dräktig. Vi har vid flera
tillfällen försökt para henne men hon har inte blivit i
valp.
Eila är nu 5 år gammal och vi kommer att prova att
få med henne på SM även i år, som kommer gå på
vår hemmaplan här i Småland.
Bileam Nilsson & Elinor Arvidsson

