XXX Klintbackens Tua S52873/2004H
(e. SE XXX Ringkallens Guje S33259/2000H u. SE XX SM-07 Sprinterbackens Rosita S21084/98H)
Ägare Kenneth Klintefelt, Lycksele.

Tua har en stark stamtavla på både pappa och mammasidan med Ringkallens kennel på pappasidan men
framför allt på Sprinterbackens Rositas egna jaktegenskaper och hennes kullsystrars jakt o
nedärvningsegenskaper. Kullbrodern XXX Klintbackens Nemo och två andra i kullen är meriterade. Tiken
har två kullar efter sig med sju respektive nio avkommor. Den första 2008 efter XXX Ceb och andra kullen
2010 efter XXX Flatmarkens Elvis. I kull 1 är Boy champion och en annan avkomma ett tredjepris i ökl.
Två av hundarna i första kullen finns tyvärr inte kvar i livet idag, de övriga jagar mycket bra men har tyvärr
ej blivit startade av olika orsaker. I kull 2 är det två som startat på prov båda med ettor i ökl. Hela kullen har
jagat mycket bra. Den ena Dolly med två ettor äger Kenneth själv, hon har även tre cert, där fattas bara en
elitetta så är hon dubbelchampion, så tillväxten är säkrad.
När vi frågar ägaren om Tuas starka sidor framhåller han speciellt hennes höga drevsäkerhet, den gäller både
skogs och framförallt vägdrev. Vid årets kval och SM- tävlingar räknade ägaren ut att hon drivit över 2 mil
vägdrev utan att få dötappt. Hennes 27 jaktprovsdagar bekräftar också detta. Hon har på dessa 12st 1 pris
och 5st 2 pris med totalt över 60 p i snitt. En prestation som inte många kan ståta med. När årets
kvaltävlingar började var Tua väldigt vältränad eftersom hon oftast jagas med 3-4 ggr i veckan.
Kvalet i Västerbotten gick bra hon tog sig vidare till DM i Jörn . Där tävlade de åtta bästa från
kvalifisieringarna i Väster och Norrbotten om två platser till SM. Årets kval hade givit mycket bra resultat
framför allt av hundarna från Norrbotten så startfältet var det bästa på månget år. Tävlingsförhållandena var
de sämsta tänkbara, vädrets makter var inte på bra humör. Enda hunden som tog en elitettan var Tua och hon
tillsammans med XX LejaS41542/2007 kvalificerade sig till SM 2011 i Kolåsen med Jämtland/Härjedalen
som arrangör. Markerna var suveräna med en otroligt bra hartillgång där tyvärr sök och jaktlust blir svårare
att kolla eftersom alla hundar har möjlighet att ta upp flera harar. Tua skötte sig exemplarariskt och det
skilde bara ett egenskappoäng till en delad seger. Att det var nära till seger ser alla på resultatet! Men hur
nära det var vet bara domarna och husse. Vid fullt drev dag två fick husse order att blåsa in Tua som normalt
kommer när hon drivit så länge. Avståndet var 321 meter hon avbryter direkt när signalen ljuder och
kommer, men vid 81 meter kvar till husse vänder hon och går tillbaka!! Retligt för husse när det var så nära.
Där tappade hon 2 poäng på inkallningen och förlorade därmed med en poäng. Nästa säsong blir det ett nytt
kval till SM kanske är då även ungtiken färdigmeriterad och kan starta, vi önskar Kenneth lycka till med det.
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