
u. Barvatorp's Humla
HD B ED 0-0 Rygg UA MH KORAD

e. IPO III A-Blek Egidius Cs
u. Korad Barvatorp's Diwa

Barvatorp´s Humla kommer från en kull på 7 valpar som är helt fria
avseende HD. 6 är ua fram (en oröntgad p.g.a dödsfall vid tidig ålder,
olycka) 6 är godkända på korningens mentaldel 4/4 är godkända på
exteriören. Humla är en genomtrevlig tik med utmärkt temperament,
Hon har en kull tidigare med 8 individer som alla är röntgade (7 fria samt
1 C), 7 ED fria samt 1 ED1. Samtliga gjorde ett mycket bra MH-test. Humla
är dotter till vår fantastiska nedärvare Barvatorp's Diwa som fick 35
avkommor med 5 olika hanar. Samtliga 35 är helt fria på höfter och
armbågar tillsammans med ypperlig mentalitet.

Denna kombination förenar friskhet, bruksbarhet och är förmodligen
bland de mest ledstarka du kan komma åt i Norden just nu (97% fritt
på höfterna hos de 63 syskonen inklusive Humla och Jago).
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e. Vargfjells Jago
HD A ED 0-0 Rygg UA

e. SCHHIII Mike Vom Weinbergblick
u. Anja

Vargfjells Jago kommer från en kull på 6 valpar som samtliga har A på
höfterna och är helt fria på armbågarna. Jagos mamma Anja har fått
28 avkommor varav 26 är helt fria på HD (93% fritt) och samtliga fria
från armbågsfel. De flesta av dessa hundar arbetar som polishundar,
räddningshundar eller tävlar inom bruks eller inom IPO. Samtliga
avkommor är MH-testade och har utfört korning (ej J-kullen ännu p.g.a
ålder) Bland tävlingsmeriterna finns här bl.a. bästa spårhund på
Norska polishundmästerskapen 2006. Norsk mästare i IPO (SLIII)
2005, Norsk mästare i räddningssök (RRP) 2007. Jago är en social och
trevlig hane med stor arbetsmotor. Han präglas av stor jakt och
kamplust tillsammans med stor dådkraft vilket inte minst visade sig på
hans MH-test. Har mycket fint spår- och sökintresse. Jago är under
utbildning till polishund och kommer prövas under vårkanten 2010.
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