S J CH Twigg’s Tufted Duck

född 1973

Pompe köptes som valp av Lili Lagerqvist, kennel Willow’s. Inledningsvis var
allt gott och väl mellan matte och hund. 8 starter på jaktprov varav fem 1:or i
ukl, en 1:a i ökl och två 1:or i ekl visar på
en helt lysande hund.
Därefter började Pompe klart visa att
något gått snett. Han gick hemifrån och
försvann ett flertal gånger vid
rastning på väg till jaktprov. Han fick
dras från två prov, tog två 2:or i ekl och
nollades 3 gånger.

Pompe o Lili på kurs på Fågelängen 1975, 11
månader gammal.

Hösten 1977, drygt 4 år gammal
och efter sista 0:an i ekl fick vi
tillbaka Pompe och ett
långdraget rehabiliteringsarbete inleddes. Jag minns inte
allt men har ett klart minne av en
enkelmarkering på blankvatten.
Vid apportkommando kastar sig
Pompe helt om och rusar till

bilen, hoppar upp på densamma och står och skakar! Erik o jag var
förtvivlade – vad i hela friden hade han utsatts för?
Efter två år startade Erik honom på
Skedhult och Pompe tog sin tredje 1:a
i ekl med HP. Domare var Harry Juhl
och Pompe var S J CH.
Han ställdes ut 6 gånger, fick fem st
1:or i ökl, två med CK, han fick också två
1:or på viltspårprov.

Pompe nämns inte ens på kennel Willows hemsida där står enbart något
luddigt om att ”jaktproven har förändrats och prioriterar dirigerbara,
osjälvständiga hundar varför hennes intresse för jaktprov försvunnit”!

Pompe var en härlig
jakthund – här efter
ett lyckat eftersök 1979

Han var stabil, snäll och godmodig – en riktig labrador. Muckade aldrig gräl
med andra hanar men tog inte ”skit” av småpojkar utan fostrade de på ett helt
korrekt sätt. Han var outtröttlig i arbete och ingen terräng var för tung eller
för svår och därtill var han lyhörd och följsam.
Självklart har jag inte träffat alla hans avkommor och kunnat göra en korrekt
utvärdering av deras temperament men bland de jag har träffat så har
samtliga haft det för labradoren så underbara kynnet. Utan minsta antydan till
att vilja ta kommandot eller höja på ”ögonbrynen” när ett barn försökt dra
öronen av dem.
Eftersom Pompe lånades ut som täckhund till kreti och pleti har jag gått in lite
mer i detalj och granskat. Jag gjorde då en ganska intressant iakttagelse vad
beträffar hans hd-statistik. Se konklusion nederst på sidan!

Följande kullar har varit av värde för aveln och som jag skulle ha godkänt:

3 kullar/20 st undan Marianne och Lasse
Johnssons
S o SF J CH Minou.
5 st till 1:a på jaktprov
9 hd-röntgade 100% u.a.
S J CH Watergirl, äg:Hans-Gunnar Josefsson

2 kullar/16 st undan Monika Grindbergs
Svedjekullens Luna
4 st jaktmeriterade – 3 med 1:a
Full Blast’s Eagle , äg: Karin Björklund
2 st 2:or i ekl – på bilden t.v.
Full Blast’s Fagott, äg: Lars ???fäldt
3 st 2:or i ekl
7 hd-röntgade 100% u.a.

1 kull/ 6 st undan Ingrid Erickssons
Alltid Sun Flower
4 st jaktmeriterade – 3 med 1:a
S J CH Allez Evelina, äg Anna Struwe
Allez Emilia, äg Inga-Britt Heijbel, kennel
Alltid. 4 starter-2st 1:or ukl-1:a ökl-3:a ekl.
2 hd-röntgade 100% u.a.
S J CH Allez Evelina efter sin 1 ekl HP
och Bästa Hund på Claestorp 1979

1 kull/4 st undan Gunvor Kåberg o Birgitta Wickströms Rocco’s Canterburybell
3 st med 1:a på jaktprov
4 hd-röntgade

100% u.a.

2 kullar/10 st undan vår egen Twigg’s Unmatchable
7 jaktmeriterade – 6 med 1:a

Twigg’s Sleepy, äg: Hans Råberg – bild 1 fr.v.
Twigg’s Master At Arms, äg: Björn Bergdahl – bild 2
Twigg’s Happy, äg: Ewa o Jan Holmqvist – bild 3
Twigg’s Dopey, äg: Jan Cederlöf – bild 4
Twigg’s Masterpiece – Hélène Eckhardt - bild 5
Twigg’s Grumpy, äg: Merja Berggren
Twigg’s Sneezy, äg:Lena Schörling

7 st hd-röntgade

100% u.a.

3 st 1:or ekl

1:a ukl

2 st 2:or ekl

1:a ukl

Officiell statistik där samtliga hans avkommor redovisas ger:
22 kullar / 136 avkommor

69 röntgade 53 u.a.

77% u.a.

En alldeles för dålig statistik och diskvalificerar honom som avelshund!

Men!

Statistik för ovan redovisade kullar ger:
9 kullar / 56 avkommor 29 röntgade29 u.a.

100% u.a.

Drar man då bort dessa 9 kullar från det totala ger det:

13 kulla / 80 avkommor 40 röntgade24 u.a.

40% u.a.

Jag gjorde således rätt som tackade nej till avel med 13 andra tikar!!

2 st 1:or ökl

