MÅNADENS HUND
APRIL 2016

RR SE JCH Ulvfsveåsens Seb SE33275/2012
Ägare: Inge Wadlöf, Torsby
Far: RR SE JCH Pell-Antforsens Roy S28731/2009
Mor: RR SE JCH Ulvfsveåsens Lycka S32373/2007
Uppfödare: Kjell-Åke Sundberg, Rissna
Svante (Seb) kom till Torsby och Inge Wadman runt midsommar 2012. Inges pappa som hette Bertil var en jägare ut i
fingerspetsarna. Att använda hundarna var hans motto och efter
75 började Bertil starta sina hundar på prov efter att ha blivit
övertalad. Bertil jagade aktivt med stövare tills han var runt 89
år. En klar blick och mindre skjutglad med åren. Inge har fått
lite fostran av faderns jakt. Svante visade tidigt att skogen var
hans rätta element och många skogsdagar blev det.
Naturligtvis med blandat resultat men med stor envishet.
14 februari 2014 gjordes första starten under svåra förhållanden
i tungsnö. Nu kom den första ,1 ökl på hare det var en stor prestation, blott 22 månader gammal. Under jaktsäsongen 20142015 fick inte Svante komma på provstart beroende på ägaren
och otjänligt före.
Hösten 2015 kom andra starten som blev 0 ökl, svaga slag,
Gilleskampen vanns och Svante fick representera vid en kamp
med två andra gillen. Vilket resulterade i en 2 Ökl barmark och
därmed vinnare av provet. Det rådde storm under provet och
haren gick ca 2,5 km på väg som Svante klarade. Vid efterföljande prov på barmark inkasserades den andra 1 ökl.
Nu till elitprovet 2/2-3/2-2016 kanske det lättaste provet som
hade räckt till läs, 1,5 elitetta!
Svante har under sin tid aldrig visat något annat intresse än för
hare. Så ett RR borde ligga som närmaste mål.
Så till styrkan. Långa repriser, alltid på löpan, bra skall och
nyansering. Drevsäker och en bra tapptlösare. Mycket bra och
starka tassar. Undertecknad har nog dömt runt 275 hundar och
har aldrig dömt någon hund med så stor jaktlust.
Mycket stort plus.

Svagheter, inga direkta men kan väcka något på slag men mindre skall på tappt. Lydnad där får ägaren träna.
Har fått Excellent med Cert på utställning Hd har graden A.
Har en kullbroder i Hagfors som är SEDCH, Sebbe. Finns
många likheter.
Åsteby 15/2-2016
Roland Halvarsson

