MÅNADENS HUND
DECEMBER 2016

RR SE JCH SE UCH JÄNISKAMUN SILVA S54294/2009
Ägare: Jörgen Nyberg, Delsbo
Far: FI JCH FI UCH Kerijussin Otto FIN21423/05
Mor: FI JCH FI UCH FI V-06 Smiku FIN24935/03
Uppfödare: Sanna Koskinen, Riihikoski Finland
Jag köpte Silva när hon var 6 månader gammal. Det var i december som jag hämtade henne, och det var ganska rikligt med
snö, så det blev inte mycket jagat med henne första vintern.
Hon var en mycket energisk tik som ung, men efter första löpet
så vände allt och hon blev en mogen och klok hund.
Silva är en mycket speciell familjemedlem på alla sätt och vis.
Hemma är hon alltid lös ute på gården, och kan vara ute en hel
dag utan att lämna gården. Jag kan gå utan koppel med Silva
bland människor och andra hundar och hon går ändå vid min
sida.
Hon har visat att hon är en mycket bra nedärvare.
Silva hade sin första kull 2011 med min egna hane Villipuron Kusti, 7 stycken meriterade. Hon hade en kull 2012 med
Alapörkän Lordi, där är det 4 stycken meriterade.
Jag gjorde en omparning 2013 med Kusti och där är det 4
stycken meriterade.
Silva parades 2015 med Meripojan Sulo och det ser mycket
lovande ut där, det kommer garanterat att bli fler meriterade i
kullarna.

Hon lämnar mycket exteriört fina valpar. Hon har även barnbarn som är jaktprovsmeriterad.
Silva jagade bra i tidig ålder, hon tog sin första 1:a redan vid 16
månader och var dubbelchampion vid 2,5 års ålder.
Hon kom trea på KM med en elittrea och vann DM som enda
hund med en elitetta. Hon drev full tid båda dagarna.
Och så avslutade hon då med att vinna SM 2016.
På utställning har hon både BIR och BIM och även Cert i
Norge.
Jörgen Nyberg

