MÅNADENS HUND
SEPTEMBER 2018

RR SE JCH SE UCH FI JCH FI UCH SOLSTRIMMANS FINN-VIIVI SE28976/2013
Ägare: Michael Barchéus, Boden
Far: FI BCH FI UCH SE UCH USSAKAN VALTTI FI41072/09
Mor: RR SE JCH SE UCH JAGA PÅ SOLSTRIMMAN S36330/2004
Uppfödare: Leif & Katrina Bäckström, Kalix
Detta är Solstrimmans Finn-Viivi.
Vilda som hon kallas tog sin första ökl 1: på snö
redan som ettåring, sen blev det för mycket snö med
tanke på hennes ålder. Som tvååring startade hon
på 3 prov, det första lyckades hon inte resa hare på,
däremot på sitt andra prov reste hon hare och drev
till ett andra pris på barmark. Tyvärr stördes hon av
en älghund som inte var allt för snäll innan hon fått
ihop sina 120 minuter. Det var en ovanligt varm dag
så jag valde att avstå ytterligare släpp och kopplade
för dagen.
Sitt tredje prov den hösten resulterade i 1:a ökl barmark, det började med upptag på ett okänt drevdjur
som kröp under en stuga. Efter koppling och ett nytt
släpp kom upptag på hare. Viivi drev 120 minuter
tappfritt, därmed var hon klar för Ekl.
Som treåring startade hon på Nordkalottmästerskapet i Haparanda där hon blev 2:a och klubbmästare
i NblStk. Elitettan var klar och därmed blev hon
Svensk dubbelchampion. Utställningsmeriterna var
redan klara sedan året innan.

2017-09-23 blev hon uttagen av SFF att representera Sverige på Laxprovet i Finland, vilket vi gärna
gjorde. Viivi gjorde ett verkligt fint jobb den dagen.
När man summerade dagen hade hon sammanlagt
fått 82,93 poäng, vilket innebar att hon klarat ett
förstapris och en hedrande andra plats på provet.
Nu kan hon även titulera sig FI JCH. 22 hundar från
olika distrikt i Finland samt en hund från Sverige
och Norge deltog.
2018-07-21 deltog Viivi på en utställning i Ylivieska
där hon tilldelades Cert. och reserv Cacib och därmed blev hon Finsk dubbel champion. I mina ögon
är Viivis främsta egenskaper att hon endast driver
hare och sina bästa prestationer gör hon på barmark.
Michael Barchéus

