Schäfer

KORAD Schäfix Arina
född

e. S B CH Vulcanos Garone
u. KORAD Silverpilens Össi

Uppfödare:
Lena Westling, Fagersta

Arina föddes 1990,
här är hon ca 8 månader gammal.

En schäfer känns som den ultimata hunden och efter 2 års idoga
efterforskningar hämtade vi hem det lilla grå charmtrollet – Arina.
Hon var lugn, stabil, lätthanterlig och följsam.

Under Korningen var hon nästan för lugn men hon klarade det på
första försöket. Några ”spöken” i skogen eller pappfigurer på
kälkar rörde henne inte i ryggen men domarna var nöjda med
hennes uppträdande och det var ju huvudsaken.
När det var ”på riktigt” skulle man dock inte leka med Arina! Hon
hade full koll på om någon hade ont i sinnet, m.a.o. den perfekta
vakthunden. Snäll mot alla utom ”skurken”!

S B CH Silverpilens Solo
Född 1982
e. S B CH Dominant’s Faith
u. Silverpilens Mini
Uppf: Anita Wahlström, Norrköping
Äg: Lothar Marunga

Arina parades 2 gånger med S B CH Silverpilens Solo och det
resulterade i totalt 17 valpar. 1992 och 1993
Alla valparna var grå. De flesta har gjort tjänst inom armén eller
polisen.

Arina 4 år

Första gången ute i det gröna – 5 veckor gamla

Twigg’s Gremlin t.v.
Twigg’s Stripe t.h.

Twigg’s Stripe

Twigg’s Gremlin

Twigg’s Stripe t.v.
Twigg’s Gremlin t.h.

Twigg’s Stripe
Äg: Jonas Gustafsson

Ca 1997
Husse och Stripe på
bevakningsuppdrag.

Jonas har lovat skicka en
berättelse om Stripe som
kommer senare.

ca 1995

Jonas berättar att han inte tvekade ett ögonblick att gå ner och
arbeta i tunnelbanan om han bara hade Stripe med sig. Han blev
en legend i bevakningssammanhang och alla kolleger minns Stripe
med respekt.

Ca 1996

Twigg’s Gremlin
Äg: Ingela Larsson

Både Arina och Solo var linjeavlade på Odin Vom Andershofer
Ufer, en hund jag träffat ett flertal gånger och som gjort ett stort
intryck på mig. Odin var skyddshund men det snällaste man kan
tänka sig.
Någon mer schäfer blir det nog inte – jag har ju redan dragit
vinstlotten!

