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Okt 2010 ville jeg satse på ny valp ,tiden var ikke akkurat rett tid med tanke
på årstid og planlagte kull. Etter noen Tlf og surfing på nettet kom jeg frem til
Erkki Ylinen (Kilbacken's kennel) .Han hadde hatt et kull tidligere på sommeren og han hadde 2 flotte hannvalper på 5 mnd igjen .Studerte bilder /stamtavler og fant ut at dette var et godt valg ,eneste utfordringen var at jeg ikke
hadde muligheten å kjøre til Sverige så da flytur var eneste alternativ . Turen
til Norge og videre til Vestlandet gikk overraskende bra . Peto logret og var like
glad da han kom ut av kassen på sola flyplass .Peto viste fort hva han var god
for , et par mnd seinere hadde han flere premieloser og forhåpningene steg mot
neste sesong . Korrigerte en gang på rådyr i slutten på sesongen , men gjorde
regning med at dette måtte gjentas igjen til høsten men utrolig nok så har han
kun holdt seg til hare . Rev,rådyr ,hjort har aldri vært så spennende
Høsten 2011 startet med en tur til den grønne øy i Finnmark , her fikk han
boltre seg i hare og det ble felt tosifret hare for han og viste han han var straks
prøveklar . På 3 starter var han eliteklar 18 mnd .
Stilte på vestlandske sin vinterprøve feb 2012 i 12-13 minusgrader , her jaget
han 120 min begge dager , fikk 1 Ep og en fin andreplass 21 mnd .
Våren og sommeren gikk med til noen utstillinger på jakt etter championatet
, Peto kunne blitt historisk med å bli dobbel champion 19 mai på 2 årsdagen
,men da ble konkurransen for tøff . 14 dager seinere klinket han til og ble norsk
utstillingchampion og vant hele utstillingen ( best in show )
Høsten 2012 startet like godt som den avsluttet i feb ,forventningene steg og
Peto var klar for nye utfordringer . Slutten på sept tok vi en liten flytur til østlandet (Romerike )og sikret oss nok en 1 Ep . Peto ble meldt på Norkilpa i okt ,
men troen på at han skulle komme med var veldig liten da det var de elstde som
kom med først . Påmeldingsfristen var godt ut og jeg fikk beskjed om at Peto
var 3 res . Prøvestart nærmet seg og jeg hørte rykter om et par tipser med løpetid osv så jeg måtte bare være klar ,for nå hadde peto rykket opp som 1 res .
I tilfelle dette skulle gå veien til prøvestart så fikk han hvile de siste dagene .
Fikk beskjed lørdagen 2 dager før prøvestart at en til hund hadde meldt avbud
så da måtte vi bare hive oss rundt . Med nesen rettet mot Valdres over Hardangervidda i fullt snøvær var jeg veldig spent på føret ,noe som og viste seg
skulle bli en utfordringen på prøven .Med 25-30 cm nysnø i de fleste terreng og
lite harefot var ikke troen akkurat på topp når kl passerte 12 første dag uten å
sett et eneste harehopp , bare rådyr og revespor :( ,men som jeg sa til dommeren (Haugom )at så lenge Peto ikke gir opp å søke så er det en liten mulighet for
hver busk han passere . Kl 13.50 som lyn i fra klar himmel kom det etterlengte
uttaket , utrolig hvor godt det kan være . Peto jaget da 120 min rett inn blant
skolebussen og husene i bygda , selvfølgelig strålende fornøyd dag 1 og lå på
delt andre plass . Dag 2 var bare som en drøm . Peto var da heldig å komme i et
terreng som det var litt mindre snø , kom raskt i fot , etter 20-30min kom beskriket , denne haren fikk virkelig kjørt seg og måtte løpe uavbrutt i 120 min og
uansett hva den prøvde seg på langs veien og avhopp hadde petoen stålkontroll
i føringen . Etter vel 120 min ble Peto blåst inn i full los på 200-300 m , da tok
dommeren av seg hatten og takket for en strålende los og han og jaktkompisen

var enige om at makan til los hadde de vel knapt vært med på ,det kan vel jeg
og si at jeg har aldri sett Peto jage slik jeg heller . På vei tilbake til stamkvarteret var jeg utrolig rørt og lettet etter en utrolig dag på skogen , og få til noe sånt
på en så avgjørende prøve var egentlig bare helt uvirkelig . Peto ble premiert
med hele 204 kp dag 2 så jeg tror dommeren fra Beitostølen var godt fornøyd .
Premieutdeling var bare en ubeskrivelig følelse , komme med som siste mann
på lasset og stikke av med hele greia var bare litt mer enn forventet . Peto fikk 1
Ep , Norkilpavinner 2012, og billet til nordisk mesterskap i Nordmarka 2013
Turen over Hardangervidda på vei hjem i full snøstorm gikk som en lek og tror
ikke jeg landet før jeg la hodet på putta i 3 tia på natten vel hjemme .
Peto var også meldt på Dm ,men var også her 2 res pga hans unge alder .
I uken før DM var det klart at han fikk være med også denne gang som siste
hund til start . Turen til Sørlandet og heddan gård var en stor opplevelse ,masse
koselige folk , kjempeflott stamkvarter ,utrolig flotte terreng så alle i jaktprøvekomiteen og resten av folkene så bidro skal ha all ros for en velgjennomført
prøve . Dag 1 var det regn ,regn og atter regn og vanskelig å finne noe system
i den lille foten som satt, men etter noen timer kom det en hvit hare ut av
granene med Peto hakk i hæl .Tiden ble litt for knapp til full tid da losen dro
ut av hørehold og ikke var tilbake før prøvetiden var slutt . Dag 2 var jeg i et
kjempeterreng nær Mandal , i lett duskregn satt foten bedre en første dag , fint
uttak og herlig driv i losen , Peto fikk et veitap ,men når dette ble løst opp jaget
han resterende til 120min+++ til han ble blåst inn i full los og fikk tot 196 kp .
Resultatet etter Dm ble 1 Ep , 4 plass og NM billetten i lommen .
NM I nordmarka var egentlig som en parademarsj for jeg var uansett så
fornøyd med petoen i løpet av de siste prøvene at jeg kunne ikke forvente
mer egentlig . Dag 1 .var jeg litt uheldig og få ut en liten vei hare og når det
hadde frøset til i løpet av natten så satt ikke lukten godt på den isete grusveien
.dødtap og nytt slipp . Etter en stund kom Peto i fot men denne haren trykket
nok utrolig godt for plutselig der han hadde jobbet i en time kom beskriket
.desverre var prøvetiden 7 t så da ble det bare 58 min før prøvetiden var over
, Peto var nok ikke klar for å gi seg fo han og haren dro på skikkelig langtur
og var ikke tilbake før flere timer . Dag 2 . Da hadde det frøset enda mer på og
fotforholdene idag var nok en prøvelse hvertfall for Peto for uttaket kom heller
ikke her før sent på dag.Jaja , tot sett godt fornøyd med 2 åringen med 2 EP og
en 10 plass i NM .
Peto fremste egenskaper : topp jaktlyst ,topp sporforfølgingsevne og kansje det
aller viktigste tot avbalansert og evnen til å konsentrere seg .
På spørsmål hvorfor han er så god har jeg bare et svar og det er at han er født
slik , men selv om genene er på plass så hjelper det med noen slipp i uken også
Helge Björgan

