MÅNADENS HUND
MARS 2013

NM-12 RR NXXX SXXX INTX BOSSMÅLAS DIXON S54137/2005

Ägare, Kåre Usterud

e. RR Nord XX Nilsvallens Peak S47536/99
u. RR SEXXX Nolhottens Sabina S30400/97
Det var en väldigt stor upplevelse att få deltaga på det Nordiska mästerskapet för stövere i Vrigstad med Dixon. Att dessutom ha turen och
bli Nordisk mästare var fantastiskt.
Tusen tack till Smålands Stövarklubb for et prickfritt arrangement.
Det är alltid en fin upplevelse att vara deltagare på svenska jaktprov.
I Norge har vi mycket att lära av er på flera områden. Det gäller både
val av terräng, kvalitet på dommare, god information under proven
och duktig lokalkänd personal i tilägg til topp innkvartering. Jag önskar att berätta lite om min finska Stövare Dixon, som jag köpte 2005
av den mycket duktiga och kompetenta uppfödaren Kent Allanson.
Dixon er först og främst en väldigt god jakthund och trevlig familje
hund. Jag registrerade at han redan som valp var speciell.
Jeg fick råd av Tomas Person om köp av valp efter Nilsvallen Peak
og Nolhottens Sabina.Då jeg kom for att hämta valpen, frågade jag
om det var någon valp som utmärkte sig mer specielt. Uppfödaren,
Kent Allanson (Bossmålas kennel), och hans samboer sa at med valet
på Dixon, skulle jag få en enmans hund. Det förutsatte att jag måste
arbeta en del med honom, då han redan som valp visade tecken på
att vara väldigt självständig, och lite skygg ljämnfört med de andra
valparna i kullen. Jeg märkte at Dixon var en väldigt klok hund, lätt att
dressera, bra psyke og nerver. Han ble fort en lugn og trevlig familjehund som var lätt att ha i hus og på hytta. Han ble også en enmannshund, som aldrig har uppsökt varken andra hundar eller personer under
jakt. Dixon har väldigt god hälsa, extremt goda tassar og har aldri haft
behov för behandling av veterinär. Jag har jeg testat honom for ataxsi
og det visar sig att han bär på det genet. Det har medfört att jag, vid
evt. avel, kräver att tiken är testad och inte bär på det samma gener.
Dixon var en tidig jägare och jag sköt den första haren för han var 8
månader, efter en timmes ”los”. Han har alltid varit säker i sitt sök,
men målet kom först hundra procent då han var 3 år. Jaktlusten är som
sagt enorm. Detta visar alla de proven han har deltagit på, alt tillsammans 17 st. Han har 8 1.EP hvor 2.Ep i Sverige. 7 2.ep og en 3.EP. På
en prov blev han inte premierad. Han har varit provvinnare 6 gånger.
Dixon blev NJCH 2 ½ år gammel og SJCH 3 år gammel. I 2010/2011
deltog han på 5 prov, der han blev provvinnare 3 gangr, och nr 2 på

NM med lik poängsumma som vinnaren med 411 poeng.(max 420).
I 2011/2012 blev det stort sett jakt. Han deltog på ett jaktprov som var
kvalifisering till Norgesmästerskapet, han hade otur och kvalifiserade
sig ikke(2.EP) I 2012/2013 har han deltagit på 3 prov. Kvalifiserat till
Norgesmästerskapet där han hadde otur igen, bäste hund första dag,
men max otur den andra dagen(2.EP). Där blev hans son, RG Mikki
bästa hund andra dagen. På Kvalifisering til Norkilpa blev han nr. 4 og
är därför kvalifisert till Norkilpa 2013.(1.Ep) Ble NM-12 i Vrigstad.
(1.EP). Bossmålas Dixon blev NUCH 3 år gammal og svensk UCH
5 år gammal, samtidigt blev han International IUCH i Helsingborg
i september 2010. Bossmålas Dixon blev kårad till årets jakthund i
2010/2011 i Aust-Agder Harehundklubb. Videre ble han av FFN kårad till årets finskstövare i 2010/2011. Dixon har idag 5 valpkullar efter sig. Det är totalt 34 valpar, flera är NJCH, väldigt många har 2xåp
og är klara för EP prov. Det är jaktpremierade hundar i alla kullarmna
och sönerna 2010 hundarna NUCH NJCH LBJens och NJCH RG
Mikki (har 2 cert saknar NKK cert på NUCH) är en av de baästa hundarna i Norge og bägge är provvinnare. Bägge blev NJCH för de var 2
år. Det visar sig att Dixon också är en goda arvsanlag och att avkommorna är tidiga og goda jakthundar.Vid att avla fram finsk stövare med
goda jaktegenskaper, gott psyke, hälsa og med goda nerver vill det
medföra att man får lugna och trevliga familjehundar. Hundarna kan
användas både till jakt, utställing och provehundar. Det kommer, enligt
min mening medföra att vi får en finsk stövare som blir en mångsidig
hund som fler och fler vill köpa og vi vill på det viset stopp nedgangen
av avel av finska stövare i Norge og Sverige. Äran for att Dixon är
en så fantastisk god jakthund og trevlige,lugn familjehun Bossmålas
Dixon vill jag ge Kent Allanson og Bossmålas kennel.
Lycka til i fremtiden Kent.
Med de hjerteligste hilsener
Fra eier av Bossmålas Dixon
Kåre Usterud

