Twigg’s Top Notch

född 1998

Kullsystrarna Twigg’s Top Secret / Toppsy & Twigg’s Top Notch / Notch 11 år gamla

Så lättsamma, snälla och duktiga som alla syskonen (17 st) efter Twigg’s High
Fi och Minnows Walter Scott var får man leta efter. Så totalt problemfria!
Många höjde på ögonbrynen när jag valde en, delvis, utställningshund som
täckhund till Notchs mamma Fix men det har jag verkligen aldrig ångrat.
Walter har en engelsk jakthund som pappa
och hans moderslinje är idel utställningshundar men…..av den ”gamla goda”
stammen! Byggda som en labrador och
med ett format som en labrador. Dessutom
var det hundar som kunde arbeta på ett
trevligt sätt och avkommorna fick ett sagolikt
temperament, precis så som en riktig
Minnows Walter Scott
labrador ska vara!
Sex år gammal fick Notch bli ”pensionärshund”. Mina föräldrars gamla dito,
Twigg’s Pili-Pili / Bullen hade gått ur tiden. Det är helt sagolikt att se en labbe
av ”det rätta virket” anpassar sig till en så helt annorlunda, både situation och
miljö!
Notch fick fem kullar.
1:a kullen, druvsorter, föddes 2001 och var efter Searover Moet &Chandon, en gul
hane som i sin tur var fallen efter S J CH Twigg’s Bordeaux, undan S J CH Searover

Jeanne D´arc. Det var alltså en linjeavel på Twigg’s Masterpiece där hon ligger
som både farfarsmor och mormorsmor. Jag vet att man idag kallar allting för inavel
när det handlar om avel mellan besläktade individer. Jag tar munnen väldigt full
när jag säger att det är ”bullshit” eftersom jag på intet sett har den akademiska
utbildningen som en veterinär men….jag har nästan 50 års erfarenhet av avel! Jag
har skaffat mig egna erfarenheter och jag har sett andras resultat. Jag har gjort
misstag och jag har gjort toppresultat och sammantaget vill jag påstå att jag
besitter en ganska gedigen erfarenhet och kunskap!
Det är, enligt min mening, stor skillnad mellan inavel och linjeavel!

2001

Twigg’s Petit Verdot / Humlan med sina valpar.Tre stycken riktiga tjockisar efter S o N J CH
Streamlights Brave Opal. Här blev det en linjeavel på S o N J CH, LP Classical Star-Light som hade
S o N J CH Iliadens Haimon som far. En av tjockisarna, Twigg’s Horse Fly har nu parat Twigg’s
Inka som förhoppningsvis valpar i mitten av augusti.

2002 föddes ”explosionskullen”
efter Moorman’s Fieldmint och det
visade sig vara mycket passande
namn på detta gäng!
Twigg’s Dynamit / Kovo 2009
Kovo skulle utan tvekan gjort sig på dagens
prov men har aldrig kommit till start. Han är
inte heller röntgad. Synd på en fin hund men
huvudsaken är ju att han är en duktig
jakthund!

Twigg’s Dynamit / Kovo 2009

Alla valpar utom en såldes till ”gamla” valpköpare och kom att bli mycket
uppskattade jakthundar. Ganska ”råa” i sitt arbetssätt och man skulle kunna kalla
de ”arbetsnarkomaner”! En exporterades till Schweiz.
2003 parades Notch med Fieldcourt Dancing Pioneer / Petter och sju valpar
föddes.

Åtta veckor gamla tillsammans med mig

Jag får en ”puss” av Twigg’s Virginia / Ginni

Kvar i huset blev Twigg’s Virginia / Ginni och hon blev helt och hållet Frederiks
hund. Han tränade henne helt själv och de blev ett sammansvetsat ”team”. De
startade på prov 2 gånger.
Sammanfattande kritik:

Ulf Göransson skrev: ”En mycket arbetsvillig tik med stor söklust och fin följsamhet
mot sin förare. Visar påtagligt obehag vid skott men apporteringslusten tar
överhand”. 3:a ukl.
Frederik hade ”glömt” att träna skott! En träning så var det ”botat”!
Willy Gustavsson skrev:” En alert hund som genomför provet i dess helhet på ett
bra sätt. Helhetsbilden skäms av inledning då den vägrar kråka. 2:a ukl”.
Kallt vilt hade Ginni inte haft så mycket kontakt med men det gick ju hyfsat ändå!

Twigg’s Virginia / Ginni 2007

Ginni är nog utan tvekan den ”roligaste” hund
vi någonsin haft.
Vintern 2009-2010 hade vi över 1 meter snö
och Ginni utvecklade någon form av
”mullvadssök” efter fendrar i djup snö! En syn
för Gudar!

Tyvärr har Ginni haft några epilepsiliknande anfall varför vi aldrig parat henne.
Alla Ginnis kullsyskon går som jakthundar runt om i Sverige. De har en enorm

arbetslust och uthållighet men ett par av dem har lite svårt att hålla tyst.
2004 föddes en kull efter S o N J CH Streamlight’s Brave Opal

Notch med ”Not A-kullen”

Det blev ett gäng, mjuka, väl arbetande hundar med ljuvliga temperament. Två gick
till söner till tidigare flerfaldiga valpköpare….som jag brukar skoja ”en gång
Twigg’s – alltid Twigg’s”
Själva behöll vi Twigg’s Not A Chance / Rulle men han avled tyvärr mycket hastigt
tre år gammal. Kommer faktiskt inte ihåg diagnosen men någonting var sammanvuxet med bukväggen.

Twigg’s Not A Chance / Rulle
T.v. tillsammans med Erik, ca tre veckor gammal
ovan: 3 år gammal

Till sist 2007 föddes de ”Sydamerikanska indianerna” efter Seareeds Eros fallen
efter Nord J CH Tasco Brimstone undan Streamlights Brave Ruby.
Fem av de sex systrarna

Twigg’s Maya

2009

äg: Ewa & Jan Cederlöf
Twigg’s Inka

Twigg’s Olmek / Nike
2009
äg: Eva & Hans Råberg

Twigg’s Aztek
2009
äg: Ulla & Bertil Köhler
2010

Twigg’s Toltek
2011
äg: Susanna & Ulf Cederlöf

En härlig kull på alla sätt med alla för en labrador så karaktäristiska egenskaper.
Jag behöver inte säga mer!

2009

De gula Notch-döttrarna Twigg’s Virginia och Twigg’s Inka med kullsystrarna
Twigg’s Top Notch och Twigg’s Top Secret i mitten.

11 år gamla och både Notch
och Toppsy är i strålande form
Twigg’s Virginia
Twigg’s Top Notch
Twigg’s Top Secret

2009
Twigg’s Top Secret,
Twigg’s Top Notch,
Twigg’s Inka &
Twigg’s Virginia

Notch 12 år gammal

Lätt senil men full fart I skogen

5 kullar / 34 avkommor

19 st. hd-röntgade

19 st . u.a. 100%

18 st. ed-röntgade

17 st. u.a.

94%

