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SEXXX Svartlyckans Bingo SE34186/2010
Ägare: Björn Östlin, Hammarstrand.
e. SEXX Kallravallens Mikko S28578/2002
u. SEXXX Mokällans Ebba S20588/2005

Björn har jagat med stövare och älghundar hela sitt liv och ägt xxx
Finn-Olles Atom och XX Högbrons Ekko. Nu finns även en gammal
jämthund som som är champion och lämnat många fina avkommor
efter sig.
Valet av valp beror på att XX Kallravallens Mikko är pappa. Han är en
klassnedärvare med över hälften av avkommorna har jaktprovspris och
många champions.
Provbanan började vid 1år och 7 månaders ålder med med provserien
1,2 o 1ökl dessa på barmark och en 1 elit var Bingo jaktchampion 2år
6månader. Elitprovet i Strömsund skriver Rolf Pellving att det var tre
centimeter nysnö, plus två grader och vindstilla. Snön rann ur skogen,
dessutom blev det regn som övergick i snöglopp. Får hundföraren
sådant väder hemmavid går han/hon inte ut utan stannar hemma i
stugvärmen. Märkligt nog var alla hundarna på nattslag efter hare
men vittringsförhållanderna var svårbemästrade. Bingo var den enda
hunden som klarade ett elitpris 120-59 och 89-57 med championatet
i hamn.

Utställningarna har gått spikrakt med tre raka cert och två BIR.
När vi pratar om jaktegenskaperna framhåller Björn söker och upptag
med få missade upptag. Sedan har han en förmåga att driva väg som
han provat driva långa sträckor. Om han har några nackdelar så är det
att han driver räv och lydnaden kunde vara bättre.Han har varit lätt att
få rådjursren med ett fåtal övertramp på vägen. Det jagas 3-4 gånger
per vecka och sommarträningen är blir med cyckel eller löpträning
någon gång till per vecka.
Bingo har i år provats i avel med tre kullar som resultat så även hans
bror XX Svartlyckans Attack är använd. Vi får se om någon av sönerna matchar pappa som nedärvare.
Vi önskar Björn och Bingo lycka till med den fortsatta stövarverksamheten.
Jan Dufva.

