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SEXXX Kroonmäen Alma SE53002/2010
Ägare: Per-Erik Strid, Rengsjö
e. RR FINXX SEXX Villipuron Kusti SE19880/2010
u. SEXXX Kroonmäen Sally S38524/2005
Uppfödare: Lasse Backström, Delsbo
Då jag under en tid bevakat linjerna i Kroonmäen Kennel,
kunde jag inte annat än slå till och boka en valp, när Lasse
Backström låtit para Kroonmäen Sally med Villipuron Kusti.
Detta visade sig vara rätt val, då jag så här i efterhand vet att
tikvalpen Alma som jag valde, både fick en bra exteriör samt
blev en god drivare. Dessutom verkar hon själv vara en bra
nedärvare även om hennes avkommor fortfarande är lite unga.
Hösten 2011 började lite trevande, med mycket pinnbitande
och lek i skogen. Men hennes sökturer blev längre med tiden,
och med dom kom även harslagen! Upptagen lät inte vänta på
sig, och hon har nog bara missat att ta upp ett par gånger på
hela säsongen.
Under 2012 var utvecklingen enorm. Det började lite ”knackigt” tidigt på säsongen innan vi kommit ikapp där vi slutade
fjolåret. Men väl där gick utvecklingen spikrakt uppåt, med 1 x
0:a (inga harslag), 1 x 2:a och 1 x 1:a jaktprov i öppenklass på
barmark. Alma driver i långa repriser med ett flytande drevsätt
och ett frejdigt skall, och hon belönas på proven med höga
poäng på jaktlust, drevsäkerhet och tapptarbete.
Våren 2013 kom Almas första valpkull. Far till kullen blev
toppnedärvaren Solstrimmans Finn-Santtu, med 5 hanar och 1
tik som resultat.

Den efterföljande sommaren bestod mest av enträget tränande
för att komma i form till utställningssäsongen, och trägen vann!
Tre utsällningar som resulterade i två R-Cert , ett Cert & BIM.
Året 2014 fick Alma sin andra valpkull, den här gången med
den norska hanen Td Erkki. God utdelning på 9 st valpar fördelade på 6 hanar och 3 tikar.
Med ”lite” träning kom Alma igång med jakten, och i november startade vi på jaktprov igen. 1x3, 1x2 och 1x1 i öppenklass
och därmed var hon klar för elitklass.
Då Almas form fortfarande var stigande satsade vi på elitprovsstart, och med 120 min på två dagar var dubbelchampionatet i
hamn.
På Almas förstaprisdrev har hon hittills belönats med 58-61
egenskapspoäng.
Alma är nu under våren 2015 parad en tredje gång, och valet
föll denna gång på en hane i Finland vid namn Kahvanahon
Lapinjätkä.
I skrivande stund har valparna ej hunnit komma till världen, så
deras öde är ännu ett oskrivet blad.
//Per-Erik Strid

