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67 FÖDDA VALPAR
Även icke Twigg’s
38 st hd röntgade
17 u.a.
29 st jaktprovsmeriterade
6 st Jaktchampion

Jet var en underbar hund och vi skattade oss lyckliga när vi fick köpa honom. Det
var väldigt många förberedelser innan allt var i hamn. Röntgenplåtar skickades för
avläsning i Sverige, ögonspegling skulle godkännas, transportdokumentation,
diverse papper m.m.

Så kom han då och vann allas hjärtan – vilken härlig hund!
Att träna om honom för våra förhållanden gick ganska fort och han
tog enkelt sin 1:a i elitklass på sin enda start och kunde därmed
lägga ytterligare en titel till sitt namn, svensk jaktprovschampion!
Det faller mig svårt att beskriva Jet – han var den ultimata
labradoren! Till råga på allt så hade han en utmärkt exteriör! Om
jag inte minns alldeles fel fick han CK på sin enda start på
utställning.

Jet flög över alla hinder

Naturligtvis var allt detta för bra för att vara sant!
Vi parade 7 tikar och satte sedan stopp för att kunna göra en
utvärdering och det visade sig vara klokt! Han gav bortemot 70 %
hd!

Jet lärde sig att vindsurfa!
Så typiskt för honom att tycka
allt var kul.

Självklart togs han omedelbart ur aveln och vi gick öppet ut med
informationen. Det kändes tragiskt, han nedärvde nämligen också
sina goda egenskaper. 27 st avkommor meriterades på prov, 10
st med 1-a i ekl varav 6 st med titeln S J CH.
Hans avkommor var dock inte ämnade för nybörjare. Det krävdes
erfarenhet och en hel del hundkänsla blandat med fasta nypor för
att ta dem hela vägen till championat.
Mot allt kunnande och förstånd försökte vi avla vidare på Jets fria
avkommor. Vi ville ju så gärna föra hans egenskaper vidare. Inget
kan vara mer fel. Höftledsfelen minskade i antal för varje
generation men man kan helt glömma att bli av med anlaget på
mindre än 5 generationer, om ens då och till det är ett liv för kort!

Ett glatt gäng från Twigg’s Mästerkapet 1986

Alla Jet-avkommor
Twigg’s Idle & Per Christoffersson
S J CH Twigg’s Pop Goes The Weasel & Lennart Kindblom
S J CH Twigg’s The Taming Of The Shrew & Hélène Eckhardt
Twigg’s Take Me Home & Tordh Ellman
Twigg’s Thingumabob & Bertil Köhler

S J CH Twigg’s Chattanooga Choo Choo

Född 1977

Äg: Maj-Britt & Karl-Erik Lantz - kennel Odåga’s

1981 parades “Åga” med “Jet” och det blev 10 valpar – den
berömda ”Gun-kullen”
6 st jaktmeriterade – alla med 1:a pris
Kalles egen fantastiska tik var
NORD & SF J CH Odåga’s Gunsmoke ”Gunnie”
Till championat gick även
S J CH Odåga’s Gunbarrel

1986
1985

S J CH Twigg’s Pop Goes The Weasel
Lennart Kindblom
S J CH Twigg’s The Taming Of The Shrew
Hélène Eckhardt

SF o N J CH Twigg’s As You Like It
Tarja Kottelin / Finland

1987
S J CH Twigg’s Winnie The Pooh
Johnny Marklund

Alla undan S J CH Twigg’s H Cartouche
Födda 1981 o 1982
1984

Twigg’s Take Me Home och Tordh Ellman – kennel Nattkvisten’s
1 ekl HP för Harry Juhl 1986
Twigg’s Best intentions och Björn Boman / Åland
2 st 1:or och 3 st 2:or i ekl på 5 starter
Twigg’s Thingumabob och Bertil Köhler
1 ökl Garpenberg för Per Nilsson 1983

