MÅNADENS HUND
SEPTEMBER 2014

J RR SE V-13 Svenskbygårdens Jallo S49915/2008
Ägare: Anette Löfqvist, Vännäs
e. FI XX Muurivuoren Joiku Fin35053/99
u. J RR Svenskbygårdens Riitta S33352/2004
Uppfödare: Olof Tegman, Holmsund

Min far Ivar Löfqvist köpte valpen när vi satt i husvagnen
i Svenstavik och vår gamla hund Ivarii hade just blivit full
certad. Men inte skulle väl detta roliga med utställning verkligen måsta ta slut nu !? Nej inte alls, vi börjar om med en valp
! Pappa hade tidigare varit hos Olov och hade sett en hanvalp
som stack ut från mängden så han ringde och slog till ! Denna
lille Jallo hade en fruktansvärd svullen och sned nackknöl
! Han såg inte riktigt klok ut och kunde mest liknas med en
dinosaurie ! Men pappa hade tidigare sett liknande och visste
att det kommer att växa till sig . När han var 4 månader gjorde
han premiär i utställningsringen HP BIR-valp 1-BIG valp och
domare var Kerstin Henriksson. Kerstin sa att ”den här valpen
kommer ni att få mycket roligt med i framtiden ” Så rätt hon
hade !! Den 9 Augusti 2014 åkte vi till Finland på världsvinnarutställningen för att prova lyckan. Totalt var det 161 finnstövare anmälda varav 69 hanar. Domare var Juhani Lappi. Jallo
skötte sig som vanligt utmärkt i ringen och det räckte nästan
hela vägen fram !! Av 69 hanar stod vi som nr 2 efter en väldigt
tjusig multichampionhane men Cert och Cacib fick vi med
oss och lyckan var stor att det gick så bra i den mycket hårda
konkurrensen. Jallo är en mycket enkel hund att ha med sig på
mina upptåg ! Han åker färja,buss,hiss, mm, bor på hotell och
rör sig ledigt bland tusentals människor och andra hundar. Jag
har än inte stött på något som den hunden blivit rädd för-psyke
av stål !! När vi gick på promenader i Finlands huvudstad blev
folk överförtjusta av att få se en finnstövare och vi blev faktiskt
lite chockade både jag och min syster över uppmärksamheten
Jallo fick ! Han fick snällt ställa upp som modell med folk som
ville fota sig med honom !

Jallo har en gedigen utställningskarriär bakom sig som hitills
resulterat i :
25 st BIR
6 st BIM
27 st BH
31 st CK
6 st CACIB + 1 i Finland
3 st CERT+ 1 i Finland
BIG 1 + BIS 4 SKK i Vännäs
BIG 2 3 st
BIG 3 1 gång
BIG 4 1 gång
Best in show 9 st
BIS 2 4 st
BIS 3 1gång
BIS 4 1 gång
Svensk Vinnare 8/12 2013 i Stockholm domare Kari Järvinen
Totalt har det blivit 38 st officiella utställningar
Det jaktliga kan jag tyvärr inte uttala mig så mycket om eftersom min far avled den 9/4-2014. Det har inte blivit mycket jagat med denna hund eftersom min far varit dålig de sista 5 åren
innan han gick bort. Men 2010 fick han godkänt RR i Burvik.
Han startade 2 ggr på jaktprov 2010. 120+60 och 120+58 blev
resultatet på barmark.
Vi får se vad framtiden utvisar och vad som händer i skogen
framöver. Men mer utställningar kan jag nog garantera att det
blir !
Vid pennan Katarina Löfqvist

