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e. NJCH NUCH Ângsmyren’s Hiski
u. NJCH Bergskogens Virpi,
Uppfödare: Arne Sommerstad & Geir Stenerud

Og kunne hente en valp i denne kombinasjonen var spesielt morsomt
for oss, da Virpi hadde avlet meget godt i sitt første kull (Flere Jch).
Hun hadde bevist at hun var en kjempehund i skogen. Hun hadde blitt
Nr 1 og 2 på to av de største DMene (ca.40 startende), som er arrangert i Norge. Itillegg hadde hun blodslinjer fra flere av våres tidligere
hunder, bla J Ble Bell Jerry 82 (Virilæn Taina 80-FIN JCH NJCH Topi
73) og NJCH NUCH SJCH Amie 86 (Lotan Tea-FIN JCH Pirterinten Asser). (Som vi anser som den mest komplette harehunden vi har
hatt.) NM deltaker /RM deltager 89 og 91, fører-tabbe gjorde til at hun
muligens ikke deltok den tredje gang.(Pr%, ca 85)
Samt J .Bukfylla`s Lady som hadde 2x1 på prøve før hun ble stygt
skadd. Vår egen NJCH NUCH Ângmyrens Hiski 02, Norkilpa vinner
08, RM deltaker 09. Premiert 10 av 12 - starter med fantastisk jaktlyst,
mål, psyke og et naturtalent (Etter NORD JCH Suhina-FIN JCH
Aläpörkan Hiski) som far. (Hiski var far til 5 kombinasjoner i Norge
hvorav i 4 finnes jaktpremierte avkommer). Rilla er nå fylt 5 år,og er
for oss et naturtalent som kun er jaget med på dagtid. Dessverre ble
jeg syk rett etter jeg hentet henne, så det ble liten tid til henne første
året, bare noen få turer til å gjøre henne skogsvant. Ville ikke jaget
henne inn på snøføret, men fristelsen ble for stor, hun fikk to slipp på
hare. Løste flere tap allerede i første losen etter selvstendige uttak.
Samt et slipp på barmark før hun var året. Når høsten kom viste hun
talent og utstilling måtte til. Det ble 1 AK i november, prøvestart i
desember 1ÅP (snø) - for denne fikk hun Harefallet`s vandringspris for
yngste premierte Finskstøver. Ny start i februar, og en ny 1 ÅP (snø).
Høsten kom og vi meldte på en ÅP og en EP prøve, for kanskje få første på barmark. Spenningen var stor, første dagen ledet hun EP prøva,
og fulgte også opp dagen etter. Vinner av Valdres prøva 2011 med
1 EP 384/403 poeng (barmrk) (Nr 1 av 17 ). Og med dette NJCH. I
november startet hun på ÅP. Her ble det mye klatring, nasjonalgjerder
og husdyr og som resultat en ny premiering 2 ÅP (barmark). I 2012
ble hun startet på 2 eliteprøver, på Nordkilpa : uttaket for RM 2013,
her ble hun nr 3 av 15 finskstøvere med 1 elite på snø. Ved DM fikk
hun ikke opp første dag,og vi oppdaget etter kobling at hun var stygt
skadet etter sammenstøt med en isfast kvist. Hun ble trukket fra start
2. dag, og fikk en pause på 6 uker. I 2013 reiste vi til Nordkallotten der
det ble en spredt eliteprøve i Finland dagen før Nordkallott mesterskapet. Her ble det en 2 elite på barmark. På den internasjonale prøven i
Kemi i Finland fikk hun ikke opp hare i slipp nr 2,og det ble 0 EP og

7. plass. Mens på den internasjonale prøven i Sangis i Sverige ble det
en ny 1 elite på snø m/ Cacit. Hun kunne titulere seg som Nordkallottmester 2013. I tillegg Kallott-kung etter sammenlagtplasseringene
i Sverige og Finland, samt at hun her oppnådde sitt SEJCH. På DM
2013 ble det kun 13 min første dag, full tid 2. dag. og en 3. EP på barmark- nr 10 av 25. På RM gikk hun i fot 7 timer første dag uten og få
opp. Andre dag gikk haren i berg,og hun ble plassert som nr 10 av 13.
Rilla har jevnt over høye egenskapspoenger på nesten alle sine jaktprøver i likhet med sin kull søster NJCH Berskogen’s Mira,som har
gått til premie på alle sine 5 starter. I tillegg har de en kullbror,som
har en start og gått til premie. Rilla har 2 kull der de eldste nå i høst er
2,5 år og de yngste er 3,5 mnd. 10 valper i begge hvor en hann var død
straks innen fødselen i siste kullet.(Lette fødsler og en strålende mor
som har vist frem valpene med stolthet )1 kull: Her valgte vi ut en
Svensk hann Bergvinden`s Julle som hadde 2x1 på prøve og full certet
på uts.samt flere J premierete kull søsken. Dette ble en svak linje på
Njch Sivi/94 som avlet bra i mange kombinasjoner. Flere er i følge eierne prøveklare og vil starte ihøst,( ute og hørt på 5 som jaget minst til
premie, samt en hvor tapet kom etter ca.25 min)Alle jager hare,kullet
som helhet er ikke spes. tidlig jaktmodne, alle hadde jaget ved 1,5 år`s
alder ,ingen løshet, i følge eierne har 50% også jaget litt annet vilt .
(En har dessverre i følge eier for stor jaktlyst spes.på Elg )
(Selv , kun hatt en hund som ikke har”prøvd” noe annet enn Hare etter
40 år med Finne.)Alle valpene er levert i Norge.
2 Kull : Her valgte vi ut en Finsk hann Fi jch Pökanpälon Taavi/09,
som har Exselent på Utst.samt 2 jch kullsøsken.
Ifølge Finsk`e Blup index`n Gj.poeng 148. Nesten ikke noe av dette
blodet i Norge /Sverige . ( 1 valp)
Brukte mye av første halv år 13 på og sjekke rundt denne hannen. Det
synes spennende, det er nå kun 2 kull etter Taavi i Norge /Sverige
etter Sesongen 13/14. Rilla`s valper ble født medio Mai -14.
6 av valpene er i Norge 2 i Sverige og 1 i er levert til Finland(M-82Hulda;s Eier)
Til slutt vil jeg si at Bergskogen`s Rilla er meget lojal, frimodig og en
fantastisk familiehund,men kan smygè litt mot ukjente i ukjent miljø.
Med hilsen
Bukfylla`s & Pilsetlia.
Vidar og Finn

