Toby of Osprey
född 1975
Äg: Dick von Blixen-Finecke

till Sverige 1977

1977

Dick & Toby på
Näsbyholm

Toby kom att betyda mycket för vår avel och han visade sig tillföra många goda
egenskaper som senare gick i arv från generation till generation. Vid ett flertal
tillfällen har det linjeavlats på honom vilket jag är glad och tacksam för i dag. Jag har
på det sättet förstärkt hans goda egenskaper och fört dem vidare så att det i dag
finns en avkomma som, i rakt nedstigande led, både på mödernet och fädernet, för
Toby.
Dicks bror, Lord Lovelace, bor i Skottland på ett stort gods där det jagas mycket. När
Dick har behövt en jakthund har det skickats över den ena duktiga hunden efter den
andra och Toby var den andra i raden. Han var närmare två år då han kom till
Sverige, välutbildad och mycket lätthanterlig men hade aldrig varit inomhus. Han
lärde sig heller aldrig att uppskatta de hala golven vi envisas med att utrusta våra
hus med!
En mer behaglig labrador får man leta efter om än ngt mjuk. Lugn, godmodig och lätt
att ha omkring sig kombinerat med arbetslust och uthållighet.
Tobys exteriör var klart 1:a pris mässig – lagom stor och korrekt i det mesta med
något lång rygg som enda minus. Detta nedärvde han dock inte. Jag säger som en av
våra största kynologer, Ryttmästare Ivan Swedrup ”Den felfria hunden finns inte alla bra hundar har minst tre fel – har den tre eller färre fel tilldelas Cert”.
Vid parning höll Toby oss alltid på sträckbänken! Han parade aldrig tidigare än på
17e dygnet men det blev alltid valpar!

Några Tobyavkommor:

S J CH Twigg’s Ain´t Missbehavin`

Twigg’s Sardonic Sable (1:a ökl)
Äg: Erling Nilsson
S J CH Twigg’s Minor Mink
Äg: Sandor Moczar o Monika Grindberg

S J CH Twigg’s Smoke Gets In Your Eyes
Äg: Leif Almqvist (sotarmästare!!)

Twigg’s Stompin’ At The Savoy (1:a ukl)
med sin ägare Kim Lidholm

Twigg’s Opus Number One (1:a ökl)
Äg: Gert Jansson

S J CH Twigg’s Little Owl
Birgitta Pettersson

S J CH Twigg’s Chattanooga Choo Choo
Äg: Maj-Britt & Karl-Erik Lantz – kennel Odågas
S J CH Twigg’s Ain´t Missbehavin`

Lite statistik:
Statistik 1 – alla avkommor
110 födda valpar på 18 kullar mellan åren 1977 och 1987
17% jaktprovsmeriterade

45% hd-röntgade

80% fria

Statistik 2 – Twigg’s avkommor
33 födda valpar på 6 kullar
42% jaktmeriterade, samtliga med 1:or
67% hd-röntgade

15% J CH

33% 1:a ökl

86% fria

10 avkommor har gått vidare i aveln. Huvudsakligen finns Tobys gener nedärvda via
S J CH Twigg’s Ain´t Missbehavin`, Twigg’s Opus Number One och S J CH Twigg’s
Smoke Gets In Your Eyes

