ett ödmjukt sinnelag. Det var lätt att
tycka om honom.
När jag ett år senare gick ombord
med min tik på ett SAS-plan mot Chicago var spänningen på topp. Skulle detta fungera? Det var en lång resa under
löp, nya dofter och miljöer. Cobra var
lika stark och enkel som jag hoppats på
och efter två månader födde hon tio
valpar. Så hade jag fått en första kull
med 100 procent amerikanska linjer,
en så kallad ren utavel.
Med detta som bakgrund skulle det
bli mycket intressant att få prova kullen under en FB-R. Hur hade den blivit
och stämde mina förhoppningar om

Ger FBR ett tillförlitligt
svar på ditt avelsmål?
Text och foto: AnneCharlotte Bengtsson

Den 15 juli genomförde nio av tio valpar från min första kull
sin FBR (funktionsbeskrivning) i Norrköping. Med tanke på
att jag i denna kull har valpköpare bosatta i Polen, Tyskland,
Danmark och Norge hade jag aldrig trott att så många kunde
tänka sig att komma för att deltaga.

Kullen visade sig vara mycket jämn.
På plussidan ligger god apporteringslust, stor uthållighet och självständighet i arbete, alla (även de som inte tränar jakt) plockade och bar hem vilt. På
minussidan ligger som jag ser det idag
en hög bytesmedvetenhet. Med tanke
på detta var det bra att jag valt mina
valpköpare med stor noggrannhet.
Dessa hundar blev sociala, livliga
och reaktiva och de kräver verkligen
sin förare och vice versa.

Beskrev gjorde ingen mindre än Cilla

betat för under många år, nämligen ge-

Hamfeldt själv (mamma til hela FB-

nerationer av hundar som härstammar

Kenneln har testat sina kullar ända

R), vilket jag är mycket tacksam för.

från en kanadensisk tik Ambertrail´s

sedan FB-R startade och vi anser det

Biträdande beskrivare var Ursula Thie-

Joy Pool Position. Den hund som Ulla

vara ett mycket bra mätinstrument för

nemann och som testledare stod Vero-

själv kallar sin typ av golden som har en

uppfödaren. Hur reagerar hunden vid

nica Bergenheim. Ett stort tack till er

drive och motor utöver andra. Jag stöt-

neutral kontakt med en flock främ-

alla som ställde upp och gjorde denna

tar och gillar starkt Ullas typ av golden.

mande människor, på vilket sätt griper

lördag till en berikande erfarenhet för

Det är hundar som inte ger sig!

hunden apporten, hur ser ingångarna

oss alla!

Så för att försöka få tillbaka mer

ut, hur behandlar och förhåller sig

Jag är som delägare i Kennel Vass-

av denna typ av hund reste jag i april

hunden till ett mycket tungt respektive

ruggen sedan 2015 en ”rockie” vad

2015 – efter rekommendationer och

långt föremål? Hur agerar hunden när

gäller avel. Till min hjälp och mentor

mycket efterforskningar – över till Wis-

föremålet sätts i rörelse, hur länge or-

har jag (förutom studier) haft Ulla

consin i USA för att träffa Choctaw’s

kar hunden arbeta i ett 2 500 kvadrat-

Frisk som med innerlig vetgirighet dri-

Yokon Copper Penny. En hane på nio

meter stort område efter motivering,

vit uppfödning av friska och mentalt

år som är en mycket välmeriterad Mas-

hur

starka golden retriever sedan mitten på

ter Hunter och dessutom kärnfrisk. Ja,

blir hunden då den inte kan komma

1990-talet.

efter alla konstens regler testar även de

åt föremålet/dummien, är hunden in-

intensiv/uthållig/målmedveten

Efter att jag med min egen hund

seriösa amerikanska uppfödarna sina

tresserad av att apportera vilt,var ligger

(Vassruggens Vade Brand) nått mina

tikar och hundar som ska gå i avel. De

hundens aktivitetsnivå och slutligen är

mål att bli svensk och norsk jaktcham-

får ett så kallat Certificate of clearence

hunden skottfast/skottberörd?

pion samt även fått ett tjänstehundcer-

som berättigar dem till att använda

Jag rekommenderar varmt andra

tifikat som internationell räddnings-

hunden i avel. Copper är en hund med

uppfödare att att få sina kullar beskriv-

hund, växte intresset för att bibehålla

stor arbetslust, ”will to please” och med

na. Testet är en mycket bra vägledning

denna typ av golden som Ulla Frisk ar-
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vissa anlagssstyrkor och svagheter?

för kommande avelsmål. n

