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MARS 2014

RRXX Akkori S48067/2007
Ägare: Sune Radevik, Molkom

e. XXX Bossmålas Buster S59042/2002
u. XX Kilbackens Raja-Suvi S32450/2003
Uppfödare: Per Andersson, Bäckefors

När Sune köpt en tikvalp våren 2007 som fick problem med en
knäled på ett bakben och var han plötsligt utan valp. Det fanns
kvar en valp hos Per Andersson i Bäckefors. Kombinationen
ser spännande ut med stark far och morsida i flera generationer.
Detta genom kombinationen mellan det bästa av Bossmålas
–Kilbackens gener.
Sune berättar att Akkori började tidigt att jaga men var hård
i skallgivningen. Han har aldrig drivit klöv och knepet som
husse har praktiserat är hartassar. Dessa placeras ut under mattor, i skor eller på andra fiffiga ställen och valpen för leta reda
på dessa. Ingen av de fyra senaste hundarna har drivit klöv och
detta är metoden enligt Sune.
Akkori går lös på tomten trots att jaktmarkerna börjar på andra
sidan vägen. Detta förklaras med att hunden tillrättavisades när
han gick utanför tomten och när han skall lämna för jakt eller
annat så gör han det med koppel. Hunden måste vara väldigt
formbar.
Mycket jaktträning blir det med 4 ggr/vecka om föret tillåter.
Han är aldrig används i avel. När vi pratar kommer vargnärvaron upp både på egna marker , i länet och även på jaktresor till
Norrland, där en hund blev tagen 3 km från Akkoris drev.
Vägen till SM började den 5-6 oktober med uttagningsprov i
Chalottenberg med en elittrea 43-53 och 46-52.

DM den 26-27 oktober gick i Norberg med regn på morgonen
första dagen som gjorde det svårt för hundarna. Andra dagen
var det bättre väder. Akkoris resultat blev 71-52 och 101-55 och
en elittrea. På dessa prov var(ham.) Nybackas Nicke äg. Gösta
Gren även han bostadsadress Molkom strået vassare och dessa
två hundar gjorde sällskap till SM.
SM-tävlingen 9-10 november i Älvdalen barmark med vit hare
och gott om hare en stövarägares dröm. En andra plats med
120-55 och 91-55, två poäng efter (ham.) Lålkisas Lazzy äg.
Ossian Nilsson Linköping.
I mitten av februari utkämpades Pokalkampen mot Norsk Harhundsklubb i Årjäng och Akkori bidrog till en 5-3 seger för det
Värmländska laget.
Vi önskar Akkori och Sune lycka till med fortsatt jakt och prov.
Jan Dufva

