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SE58215/2015 SE J(LÖ)CH Taigajägarens Pinya
Ägare & Uppfödare: Rasmus Nyman, Falköping.
Fredagen den 13:e november 2015 födde Urpon Frigg fem stycken valpar hemma hos mig. En svart
tikvalp, med ett lugn som tjuren Ferdinand gjorde att mitt och sambons hjärta smälte lite extra. Det
resulterade i att Taigajägarens Pinya fick stanna kvar hos oss när hennes kullsyskon intog sina nya
hem vid 8 veckors ålder.
Pinya visade ganska tidigt att hon ärvt bra jaktlust och sök. Första älgjakten presterade hon i augusti
vid drygt 9 månaders ålder och då skällde hon i ca 1 timme innan jag kallade in henne. En vecka
senare skällde hon älg igen, då i 1 timme och 40 minuter innan jag kunde kalla in henne. Vid 10
månaders ålder sköts en skenälg för henne uppe i Västerbotten under septemberjakten. Efter
avklarat löp i början av oktober så bar det av norrut till Västerbotten igen i slutet av månaden. Då
sköt jag första älgen på ståndskall för henne, och nu var hon ca 11,5 månad gammal. Ett par släpp
hemma efter det och jag tyckte att hon visade kvalité nog att startas på jaktprov.
Den 24:e november, 1 år och 11 dagar gammal blev det dags för henne att startas på jaktprov för
första gången vilket gick bra, en 1:a på 85,5 poäng slutade det hela med. 13 månader, 3 veckor och 2
dagar gammal tog Pinya sin sista etta för att ha löshundsproven klara för sitt jaktchampionat. Det
provet slutade på 88,5 poäng, och under sina prov så hade hon bra lydnadspoäng till skillnad från sin
moder.
Hittills har hon skällt grävling, älg och vildsvin men då hon är ung ännu hoppas jag kunna plocka fram
ytterligare någon växel till och även ge henne chansen att jaga björn för att se om hon tar den.

