Twigg’s Inch

Född 1982

Rasdata för härstamning
39 VALPAR FÖDDA
25 hd röntgade – 20 u.a.
12 st ed röntgade – 8 u.a.
Då Inch var fallen efter Broadbank Mint,
som gav 70% hd, såldes valparna inte till
någon som skulle vilja avla vidare. De såldes
alltså enbart till jägare som fick formidabla
jakthundar!
12 st jaktmeriterade
1 st Jaktchampion

1985
Twigg’s Inch med sin kusin
Twigg’s Unmatchable

Inch var en mycket behaglig, lugn och lättlärd liten hund om än åt det veka
hållet. Hon var faktiskt så behaglig att man inte märkte henne och hon
nedärvde sitt mjuka och lättlärda sätt vilket gjorde hennes avkommer till
mycket uppskattade jaktkamrater.

Hon var fallen efter J & FT CH Broadbank Mint (Jet) och därmed problem med
hd. Under en 8-års period trodde jag att jag kunde avla mig bort från Jets hdgener men ack så fel jag hade. Ett gott råd till Er yngre uppfödare – släpa inte
på dåliga anlag – bryt linjen helt!
1985 hade Inch en kull efter Twigg’s Tweedledum, döpta efter
gevärscalibrar, där den mest namnkunniga var Twigg’s Åttamillimeter
Magnum

1987
Twigg’s Åttamillimeter Magnum och
Raivo Maripuu

Övriga jaktmeriterade i kombinationen
Twigg’s Fyrfemtiåtta Magnum – äg: Lis-Marie Jansson/Åland
Därefter hade Inch 4 kullar med Twigg’s Opus Number One (Rocky). I denna
kombination röntgades 21 st varav 19 st u.a. Eftersom kombinationen gav så
bra hd-statistik och fantastiska jakthundar tog vi så pass många kullar. Vi
behöll ingen valp efter henne.
1987 till höger 1994 till vänster
Twigg’s Kartesch och
Mats Larsson

1988
Twigg’s Torped och
Anton Lindquist

Torped lämnade en kull

1987
Twigg’s Skott och
Ewa Drake af Hagelsrum

Skott lämnade en kull undan
Twigg’s Unmatchable

1987
Twigg’s Raket och
Erkko Salo/Finland

Övriga jaktmeriterade i kombinationen
Twigg’s Granat – äg: Johan Artur Lagergren
Twigg’s Knall – äg: Helene Wahlström
Twigg’s Salut – äg: Valter Andersson
Twigg’s Eley – äg: Pekka Kokkonen/Finland
Twigg’s Remington – äg: Henrik Lindström
Twigg’s Simson – äg: Svante Johansson
S J CH Twigg’s C-G – äg: Torbjörn Johansson

