MÅNADENS HUND
AUGUSTI 2015

RR FI JCH SE JCH Villipuron Kusti SE19880/2010
Ägare: Jörgen Nyberg, Delsbo
Far: FI JCH FI UCH Mulonsalon Anttu Fin347161/01
Mor: FI JCH Villipuron Aleksandra Fin38270/01
Uppfödare: Yrjö Schroderus Finland
Kusti kom till Sverige som en välmeriterad 3,5 årig hane. Han
var redan då SE JCH och FI JCH. I Kustis kull är det sju valpar
och tre som är champions. FI JCH SE JCH Villipuron Kusti,
FI JCH Villipuron Nekku, C.I.B FI JCH FI UCH EE UCH
Villipuron Amanda. Amanda har varit på Kilpa och har 20
stycken 1:or i Finland.

Han blev utslagen på KM 2013 för rådjursdrev, han hade ca
70 minuter på hare före men bytte till rådjur på en tappt, han
släppte nästan omgående med det hjälpte ju inte.
Han kommer att ställa upp på uttagningen till SM i år 2015,
han är då 9,5 år gammal, så får vi se om han går hela vägen till
sitt 3:e SM.

När jag fick hem Kusti så var det som han hade bott här hela
livet. Han tog allt med ro, en lugn och klok hund med mycket
bra mentalitet.

I utställningsringen har han 3 stycken 1:or och 1 stycken 3:a i
Sverige.

Nu till det jaktiliga. Kusti är en väldigt jämn och bra drivare,
det visar han på sin meritlista.
Han har kommit 2:a på Nordkalottmästerskapet 2009, 4:a på
SM 2011 och 3:a på SM 2014. I Finland har han 4 stycken 1:or,
1 stycken 3:a och 2 stycken 0:or.
I Sverige har han 2 stycken öppenklass 1:or, 5 stycken elit 1:or
och 2 stycken elit 2:or. Alla prov är på barmark september/
oktober.
På 16 provdagar i Sverige, alla på barmark, så har han 12
stycken 1:or, 2 stycken 2:or och 2 stycken 3:or. På en av 2:orna
kopplade jag han för att han haltade lite, och på en av 3:orna
kröp haren. (SM 2014 andra dagen)

Kusti har visat sig vara en bra nedärvare både jaktligt och exteriört. Han är parade med 9 stycken tikar från 2010-2014, och
det är 5 stycken dubbelchampions efter han hittills.
Det finns även barnbarn efter Kusti som redan har meriterat sig.
Sista parningen med Kusti blir till våren 2016 med mig egen tik
Korvenniityn Tiika.
Jörgen Nyberg

