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u. FINXX Meripojan Tiitu FIN32197/02
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Minni föddes våren 2010 i en kull om 5, med 2 tikar och 3
hanar. Valet var lätt mellan de två tikarna då Minni motsvarade uppfödarens önskemål gällande tikens uppbyggnad och
färgteckning. Minni har bra temperament och är prisad på
utställning med utmärkt. Tidigt kunde man se att Minni skulle
bli en bra drivare, redan vi sex månaders ålder lyckade Minni
med 100 minuters drevrepriser. Minni har startat 6 gånger på
prov i Finland, med 4st första pris med bästa resultat på 93,50
poäng detta redan vid en ålder av 1,5 år, den genomsnittliga
drevtiden ligger på 94,5 min på två upptag vid första pris proven. I samma kull finns hanen Meripojan Iiro som har deltagit
på ett prov med ett resultat på 95,46 poäng, men på grund av
ägarens arbetssituation är han inte en champion än. De andra
hundarna ur kullen ägs av jägare som inte direkt är intresserade
av jaktprov.
Minni är ärlig, ivrig, mycket bra upptagare och en utmärkt
vägdrivare driver med fart och hon har mycket bra lydnad. Har
till och med hänt att man blåst in henne från fullt drev. Minnis
skall varierar från tvåtonigt till flertonigt. Sen det viktigaste...
Hon har mycket god jaktlust och far iväg direkt när man släpper henne.
Hösten 2014 var Minni i fin form och startade i uttagning av
distrikt provet. Men det andra drevet blev lite kort och hon blev
första reserv. Så med andra ord kom Nordkalottmästerskapet
lägligt så Minni och jag åkte dit för att deltaga. Väder förhållanderna var svåra vägarna vara isiga och torra men Minni
lyckade bra båda dagarna. Första dagen fick hon ihop 120/60,
drevet gick till största del på frysen myrmark som höll för hare
men inte för hund, men som tur var höll tassarna bra. Under
andra dagen utnyttjade haren mycket väg, som hon klarade helt
utmärkt med resultatet 120/60.

På kollegiet väntade vi nervöst på vad prestationen skulle räcka
till för resultat. Det framgick att vägarna var en utmaning för
många av hundarna pga. föret. Till sist så meddelade överdomaren resultaten och Minni korades till Nordkalottmästare
vilket betydde att hon även erövrade Cacit, 1 Elitklass och
SEJCH titel.
Minni har haft 3st kullar 2013, 2014 och 2015. Från första kullen har Meripojan Pikku-Piika, Lili och Juuso fått första pris på
jaktprov. Ytterligare 2 hundar från kullen var anmälda till prov
i Februari, men proven blev inställda pga. väderförhållandena.
Den som har lyckats bäst är Meripojan Pikku-Piika som har 4st
ettor med bästa resultat på 95,75, Lapin Ajokourayhdistyksen
mästare för hundar under 1,5 år och fick representera i internationella Kalakukko provet i norra Savolax. Pikku-Piika blev
bäst i 2 dagars Merilapin Tracker provet för hundar under två år
och fick placering 4/19 totalt på hela tävlingen.
Från den andra kullen är hundarna fortfarande unga, men från
ägarna hörs det bara positivt. Flera av dom har sagt att dom
kommer att starta hundarna på prov till hösten om de fortsätter
lika bra! I skrivande stund har jag just överlåtit valparna från
den tredje kullen så det är bara att vänta och se vad som skall
bliva av dessa.
Det ser ut som om Minni förutom sina bra egenskaper även kan
föra dessa vidare till sina avkommor.
Pasi Liikanen

