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Jag fick Nemo sommaren 2011 en mycket energisk valp och
han drev hare redan vid 3 månaders ålder. Det gjorde hela kullen så de var tidigt jaktmogna. Första hösten hade jag ett par
skapliga jakter när han var 7-8 mån. Nästa höst hade Nemo inte
ett enda upptag på hare förrän efter jul. Han kunde gå på slag
hela dagar utan att resa. Hade några räv och rådjursdrev. När
han väl fick upp haren så drev han till ett första pris och gjorde
så ytterligare två gånger. Anmälde då till jaktprov vilket resulterade i ett 1a pris. Detta var femte gången han drev en hare.
Sedan följde 2 säsonger då det var fruktansvärt dåligt med hare
på mina marker men gått om rådjur o räv. När vi fått slut på
rådjursdreven ,och tagit ytterligare en haretta, tog han därefter
sin första elitetta i Frostviken.

Efter detta gick han ett RR-prov som han klarade.
Därefter tog han sig vidare till DM som han vann med en
elitvåa. SM gick inte så bra. Man hade ju hoppas på bättre resultat men så är ju stövarjakten. Vi får kämpa för att försöka ta
oss dit igen. För det var en fantastik upplevelse och det skulle
vara roligt om Nemo fick till sådana jakter på SM som jag har
fått upplevt med honom i höst.
Jag har aldrig haft en hund med sådan jaktlust och arbetsvillighet. Har parat Nemo med Bukfyllas Trymi och Bossmålas
Liina. Han har en kullbror som är SE JCH och en kullsyster
som är färdig för elitklass, och ytterligare en kullbror som är
jaktprovsmeriterad.
Lars Viktorsson

