MÅNADENS HUND
JULI 2016

RR SE JCH SE UCH NEMO S64471/2007
Ägare: Ingemar Hindrikes, Björbo
Far: L B Santo N05988/05
Mor: NO JCH Brynåsen’s Bonny N26663/04
Hej stövarvänner!
Själv är jag en gammal jaktprovsdomare, närmare 80 än 60 år, med två
hörapparater. Men jag dömer fortfarande!
Nu till Nemo. Köptes under en semesterresa i Norge. Jag hade skrivit
ut en valplista från Sverige och Norge och fick napp i Norge efter
kontakt med avelsrådet där. Det fanns en valp kvar i kullen som jag
fick köpa. Nemo fann sig väl tillrätta i husvagnen med våra barn Oskar
och Hanna, fyra och tre år.
Senare under hösten, drygt fem månader gammal, tog Nemo upp en
hare klockan 0950 och klockan 1410 kunde jag inte låta bli att ta haren
när han kom på fullt drev. Undrade samtidigt om hunden skulle bli för
lös i skallet när han drev som en gammal hund. När jag senare kom till
Frösaråsen sa Dick och Kent Karlssons far Bertil, ”nu har Du fått en
riktig hund!” Han hade hört Nemo under dagen. Själv var jag tveksam.
Nemo startade senare samma år och resultatet blev en 2:a öppen klass.
Sedan rullade jaktdagarna på och han blev en säker och snabb upptagare, blev rätt tidigt jaktchampion. Nemo gjorde en hel del övertramp
på rådjur och blev även utslagen en gång på KM. Han har senare vid
två tillfällen gått vidare till KM och i höstas även vidare till SM.
Efter SM i Luleå, där han tog en femte plats, blev det operation men
efter två månader var han bra igen.
Trots sin ålder är Nemo helt tyst på slag och tappt och jag anser utan
överdrift, även andra med mig, att han är så nära drevmässigt en topphund man kan komma.

Nemo har de senaste åren bott hos Roland Carlsson i Murbo utanför
Borlänge. När jag blev inlagd på sjukhus blev Nemo kompis med
Rolands katt Klas och de blev oskiljaktiga vänner. Så kan det gå…
Roland är ju en inbiten hundkarl och sköter Nemo på bästa sätt.
Beträffande Roland och Matts Lindén i Nås har de varit mycket generösa mot mig på alla sätt. De har gjort så att även min son Oskar 13 år
har fått ta del av ett storslaget SM i Luleå och senare även rasmästerskapet i Vindeln med Matts Lindén & co, för ”det kostar ju att ligga på
topp!”
I Vindeln träffade vi vägvisaren och humoristen Ingvar Ingvarsson och
jag hoppas att Ni alla får en sådan provdag som vi fick. Den glömmer
vi aldrig!
Ingemar Hindrikes, Björbo, Dalarna

