Norfolk Terrier

INT & NORD U CH Sandemars Wee Twiggy

Twiggy älskade båtar och
havet.

Efter att, på 60-talet, ha tillbringat all ledig tid hos familjen Braunerhielm på
Sandemar, både som Picas vän och som kennelflicka, köpte jag Twiggy.

Erik och Twiggy 1973

Från allra första dagen visade hon sin underbara karaktär och personlighet.
Hon var tuff, framåt och en självklar ledare i labradorflocken. Hon var
dessutom frisk, sund och med en utmärkt exteriör vilket hennes
championatstitlar vittnar om. Twiggy var förövrigt den första Noffa i Norden
att erövra titeln!

Den första ”kullen” föddes 1969.
Det blev en hane S U CH Twigg’s Red Toad
här med sin mamma Twiggy

S U CH Twigg’s Red Toad

äg: Maria Arvidsson

1970 föddes 4 valpar e Ylva Braunerhielms S o SF U CH Nanfan Harrier och
Twiggy.

1973
Twiggy
Windy
Talky
På Blixas I Sundborn

S U CH Twigg’s Windy Weasel

INT o NORD U CH Twigg’s Winky Witch
S U CH Twigg’s Willow the Wisp (Talky)
S U CH Twigg’s Windy Weasel
Twigg’s Winnie the Pooh

Deras titlar talar sitt tydliga språk.

Windy var med på mitt
studentfirande…..
I varje fall under dagen!

Både Windy och Talky ägdes av min mor, Ingrid Ericksson – kennel Allez, och
Winky köptes av Elisabeth Matell – kennel Cracknor som senare flyttade till
England.
Alla tre gick vidare i aveln och den mest meriterade blev NORD U CH
Cracknor Conspiracy

Talky, Windy och Twiggy med favoritleksaken – 1974

1977 föddes Allez Gocki som vi köpte av min mor Ingrid Ericksson.
Gocki var e GB,N o S U CH Nanfan Sweetcorn u S U CH Twigg’s Windy
Weasel.

Det ska börjas I tid
det som krokigt ska bli!

Dotter Hélène med Gocki efter
utställning på Skansen 1983

Gocki var lite för stor varför hon aldrig nådde något championat.
Hon fick 3 kullar med totalt 12 valpar

en med
S U CH Cantab Capitalist

Två med INT o NORD U CH Bayleaf’s Rough-N-Ready

S U CH Twigg’s Tiny Twiddle är den enda som gått till championat.

Äg: Birgitta Gustavsson

Twiddle blev årets Norfolk
1981

Vår energi låg på labbarna och fågelhundarna varför vi inte behöll
någon mer ”Noffa” efter Gocki. Underbarare ”stor hund i litet
format” får man dock leta efter och vem vet – det blir kanske, i
framtiden, en liten Noffa igen.

Ett stort tack till Inger
Lundström – kennel Redriff
som hjälpt mig med några
jättefina bilder samt texten
nedan. Inger och jag lärde
känna varandra på
Sandemar , Dalarö, där vi
båda tillbringade många
härliga år tillsammans med
familjen Braunerhjelm

Inger Lundström 1968. Här med Int & Nord U CH Sandemars Wee Twiggy till vänster och S U CH
Sandemars Wee Teeny till höger.

Tidningsurklipp från SKKs tidning HundSport med Twiggy på bilden.

Ur Norfolk Nytt nr 4 – 1979 skrivet av Inger Lundström, kennel Redriff

IN MEMORIAM
INT o NORD CH SANDEMARS WEE TWIGGY
Alldeles i början av 1968 föddes en kull tikvalpar hos Ylva Braunerhjelm, den andra Norfolk-kullen
som såg dagens ljus ute på kennel Sandemar.
För första gången fick jag se så unga norfolk-valpar, ivrigt ompysslade av mamma ”Nallie”. Vid det
laget visste jag inte, att en av dessa valpar skulle bli min första norfolkterrier ett par månader senare.
En som visste precis var emellertid Inger Ericson, en valp hade hon tingat sedan länge. Om Inger
redan valt sin valp den här dagen, då vi beundrande satt kring valplådan minns jag inte, men att
någon av dem skulle bli hennes första ”noffa”, det var bestämt.
De tre flickorna kom att heta Twiggy (Sandemars Wee Twiggy), Minkie (S. Wee Twinkle) och Tiffie (S
Wee Teeny). Twiggy blev den valp som Inger valde, Minkie kom att stanna på kenneln och Tiffie blev
jag själv ägare till. Valparna var e. Int o Nord Ch Withalder We Westram u. Int o Nord Ch Ch Nanfan
Nullity, en lyckad kombination som upprepades flera gånger med bra resultat.
Twiggy växte upp till en trevlig norfolkterrier i Ingers mycket hundintresserade familj. Då
labradorerna Sonika och Julia tränades i viltspår, ja då ville noffan också vara med. Till slut fick Twiggy
en alldeles egen spårsele, och några gånger var också Tiffie med och tränade viltspår ute på
Värmdön. (Ett barn-barn till Twiggy, Allez Romulus, tror jag är den första norfolk att vinna pris på
viltspårprov. Twiggys takter går igen!) På norfolkklubbens grytanlagstest på Rydboholms gård en
vårdag 1974 visade Twiggy också tuffa tag i grävlingsgrytet.
Twiggy vann lätt sin utställningstitel och blev kennel Sandemars första ”hemmagjorda” norfolk
champion. Vid internationella utställningen i Göteborg 1970 tog Twiggy sitt avgörande CACIB och
blev därmed den första norfolk att titulera sig Internationell och Nordisk Champion. Då kunde man
också läsa om Twiggy i Hundsport, där den lilla damen till och med fanns på bild. Avbildad är också
Twiggy i Åke Wintzells bok ”Nordens Hundar”.
Twiggy parades första gången med den av Ann-Marie Hammarlund (kennel Dallas) importerade Ch
Colonsay Red Mouse, och resulterade i en ensam hanvalp, Red Toad. Den lilla ”röda paddan” såldes
ner till Göteborg, och blev fam. Arvidssons (kennel Ibessa´s) första norfolk. Red Toad, ”Tobben”,
fördes fram till svenskt-norskt championat.
Twiggy parades andra gången med Ch Nanfan Harrier. Resultatet blev en mycket bra kull på fyra
valpar. En hanhund och en tik, Willow Wisp (”Talkie”) och Windy Weasel blev kvar i familjen. Bägge
blev champions. Kullens andra tik var Winky Witch. Hon köptes av Elisabeth Matell, kennel Cracknor.
Winky blev Int o Nord Ch. En andra hanhund, Winnie Pooh, kom aldrig att ställas ut. Tyvärr fick
Twiggy inte någon mer kull.
Matte Inger gifte sig och ändrade namn till Eckardt de Mant. Tillsammans med make Erik startades
kennel Twigg. Nu föder man mest upp pointer och labrador, men bakom kennelnamnet döljer sig en
noffa, en liten hund som nyligen gått bort, 12 år gammal. Twiggy har både barn-barn och barn-barnsbarn. Genom dem lever hon vidare.

