Championhunden
S36975/2006 RR SE UCH SE JCH Hagets Kasper
E. INT UCH NORD JCH Harlyckans Fix, U RR SJCH Barksjöns Arja
Ägare: Mårten & Örjan Strömberg (Gävleborgs Läns Stövarklubb)

Kasper eller Pojo som han kallas hemma hos oss börjande sin jaktliga bana i Finland under sin första
säsong. Redan innan han var 8 månader hade det skjutits 22 harar för honom. Då ägaren blev sjuk
och vi hade hans kullsyster Tuva så bestämde vi att ta hem och testa honom. Om han hade varit äldre
hade vi aldrig gjort det med tanke på att vi vill forma våra hundar själva. Det var en besvärlig resa på
färjan från Åbo med en hamiltonvalp (unghund) som aldrig tidigare varit inomhus. Väl hemma gick
det fort för Pojo att bli hemmastadd. Han växte till sig och blev en positiv hund som alltid är glad och
snäll såsom en stövare ska vara
Vi märkte tidigt att han skulle bli en duglig hund då han presterade hyfsade drev från dag ett i
Sverige. Både jaktchampionatet och utställningschampionatet klarade Pojo galant.
Stora höjdpunkter under hans provkarriär är att han har vunnit rasmästerskapet 2 gånger samt varit
2:a 1 gång. Under bägge sina segrar vann han proven totalt dessutom, vilket han även gjorde på
Hedesundaprovet 2013. Tyvärr gick han aldrig till SM, och närmast var han då en trafikerad väg satte
stopp (troligtvis) för vidare avancemang från DM. Två gånger har han vunnit skallpokalen i Gävleborg.
Under jakt är han som alla hundar med bra och dåliga dagar och med en del egenskaper man önskat
kunna vara bättre. Dock ska sägas att han i alla fall har varit en tålig hund som klarat i princip hur
många och långa dagar som helst i skogen på raken och som aldrig gått sönder eller varit sjuk.
Pojo har lämnat fyra kullar efter sig, och det ska bli spännande att följa deras framfart i skogen. Vi
har själva tagit en parningsvalp där Liljaskogens Ester är mor. Hon föddes i slutat av februari 2015.
/Mårten och Örjan Strömberg, Hedesunda

