MÅNADENS HUND
MARS 2015

SE JCH Åivets Sirpa SE27496/2011
Ägare: Ulf Davidsson, Ulricehamn

e. XXX Komujoen Kusti S34132/2006
u. XX Åivets Tindra S30591/2007
Uppfödare: Christer & Maria Nilsson, Lycksele
Ulf har ägt XX Bossmålas Buster och tog en parningsvalp efter
XX Åivets Traja P-O men den hade inte den utveckling som
han önskade. Så pratade han men Christer Nilsson och köpte en
valp av honom. Kullsyskonen utvecklades tidigare och Sirpa
började driva vid 8 månaders ålder. Söket och jaktlusten har
funnits från början. Det blev också rådjursdrev. Detta avhjälptes kommande sommar när det finns bra om både hare och
rådjur. Med hjälp av en bekant fyade man på rådjuren och hon
fick driva i koppel efter hare. Detta upprepades vid flera tillfällen och sedan har rådjuren inte varit något problem.
Hon har startat tre gånger med 2X3ökl och 1X1ökl på barmark
förra årets säsong. Hon tog också ett godkänt RR-prov.
Men nu kommer vi till årets prov hennes tredje levnadsår.
14-09-07
Västergötland
Godkänt RR-prov
14-09-20
Västergötland
45+55 ep 3ÖKL
14-09-27-28
Västergötland
55+57, 94+54 3EKL
14-10-20-21
DM Halland
94+56, 43+53 3EKL
		
(1:a på provet.)
14-10-30-31
SM Västernorrland 120+58, 69+58 2EKL
		
(2:a i SM)
14-11-29-30
Nordisk Stövarlandskamp norr om Oslo.
		
Ett 3:e pris dag ett och en 1:a dag två bästa
		
resultat dag två. 325 poäng 2EKL,
		
Tredje plats och bästa svenska hund.
14-12-07
Sv. StövarklubbensUngdomsmästerskap
		
med lill-husse Marcus 90+61 2ÖKL
		
Och en andra plats totalt.
				
15-01-31-02-01 Eksjöprovet
120+63, 120+63 1EKL
				
2:a plats totalt och SJCH.

Ungdomsmästerskapet tycker Ulf är ett bra prov där unga förare får anmäla, kontakta domare, föra hunden och stå i centrum.
Hemmamarkerna är på 1500 ha. och har 80% svenskhare. När
vi pratar om tikens egenskaper lyfter Ulf fram hennes jämnhet
och det ser vi på dessa prov. Hon är bra på väg och är drevsäker
och om något kunde bli bättre är det lydnaden.Hon är ju inte
färdig för hon är så ung. Hon har en kullsyster som är champion och mamman Tindra är en bra nedärvare.
Sirpa skall paras men XXXMosstorpets Pan och då tar Ulf igen
gammelhunden som blir farfar.
Jan Dufva.

