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Kroonmäen Hemppa hämtades som åtta veckors valp hos Lasse Backström på Kroonmäen Kennel i Delsbo. Hemppa visade sig direkt vara
en väldigt framåt valp som snabbt utvecklades till att vara en riktig
bråkstake, alltid snäll och glad men fruktansvärt bråkig. Så pass bråkig
att frun i hushållet gjorde uttalandet:
- Ordet dryg har fått ett ansikte sedan vi skaffade denna hund…
Då Hemppa är höstfödd (2010-07-21) kunde ingen skogsvana eller
injagning påbörjas förrän nästa säsong då Hemppa var precis fyllda ett
år. Detta visade sig dock inte vara nått problem då Hemppa direkt insåg vad han var född till att göra. Efter att ha gjort tre kortare drev på
sina tre första släpp började han göra prisdrev allt oftare. Han ringade
fint då han tappade haren och drev väg rätt skapligt redan från början.
Han visade heller inget eller ringa intresse för annat vilt än hare. En
otroligt enkel hund att jaga in då ägaren gjorde bäst i att bara koppla
lös och inte lägga sig i.
Vartefter han jagades mer och mer blev han också mognare och lugnare i hemmamiljö. Jakten utvecklades så pass bra att han anmäldes
till två Öppenklassprov i slutet av sin första säsong där han drev till
Förstapris bägge dagarna.
Följande säsong då Hemppa var två år avklarades först ett RR för att
kunna starta på Elitprov. Efter att fått Elittreor på två st prov, lyckades
det på hans tredje försök och han drev full tid bägge dagar och var
därmed färdig SEJCH.

Exteriört är Hemppa en vacker hanhund, trots detta var vägen till detta
championat inte lika enkel. Hemppa fick ibland för sig på utställning
att han ej skulle mäta sig med mätstickan. Han visade aldrig aggressivitet men lade sig platt på marken vid mätning och vägrade kliva upp.
Efter att ha provat några utställningar funkade dock också detta, och
med tre Cert + tre BIM var han därmed färdig Dubbelchampion, precis
fyllda tre år.
Hemppas främsta egenskap är nog upptagningsförmågan. Det är inte
många dagar han bommat upptag, även om det ibland tagit lite tid.
Han är också ganska långsam i drevsättet vilket kan vara en förklaring
till att han tidigt behärskade vägdrivning och har ofta långa drevrepriser, han är oftast rädd om spåret. Den sämsta egenskapen hos honom
är skallets hörbarhet då han nyanserar väldigt bra men försvinner fort
ur hörhåll, särskilt om han ligger tätt på haren då skallet blir väldigt
tätt och gällt. Söket ligger normalt på tio minuter med god kontakt,
kunde dock önskas lite vidare svängar.
Det finns ännu inga valpar efter Hemppa, men förhoppningsvis kommer han att prövas i avel då han har kullsyskon med Förstapris på
jaktprov samt att han har A-höfter och är Ataxitestad Fri.
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