MARKPR Ayla skal parres med D
 KJCH SEJCH DKCH MARKPR  Uldjydens Pedro
Langt om længe faldt fik jeg besluttet mig for valg af hanhund. Ayla er en meget mild tæve der er utrolig
social og en meget omgængelig familie hund. Ayla har været utrolig nem at dressere og var sammen med
hendes søster placeret i vinderklasse inden hun var 2 år ligeledes blev de begge et par dage før de første
Münsterländere der blev præmieret på en skovprøve - ligeledes inden de blev 2 år gammel. Allerede da Ayla
var 7 måneder skød jeg de første fasaner og snepper for hende inden jeg om foråret startede dressuren og
hun er klart den hund jeg har skudt flest fugle for. Ayla bliver brugt til alt slags jagt, men jeg prioritere jagter i
de vindblæste rørskærer efter ænder og gæs eller jagten med den stående hund efter snepper og fasaner.
Jeg har ikke tidligere prøvet så nem en hund, men med det bløde og dressurbare sind, er der også en
mangel af den sidste selvstændighed. Med selvstændigheden mener jeg evnen til at gøre det sidste. Derfor
har det at at finde en hanhund til Ayla også været rigtig svært, dette skyldes blandt andet at jeg gerne vil
have en anelse mere “kant” og robusthed, men samtidig skal det være en hund der kan hvile i sig selv og
samtidig bevarer alle de ting som jeg sætter så stor pris på. Pedro er en hanhund med et skønt
temperament, han har formået at bestå både den danske fuldbrugsprøve to gange og den fuldførste svenske
fuldbrugsprøve gav ligeledes det svenske jagtchampionat.
Det jeg gerne vil bevarer ved parringen er følgende stærke sider:
- Kontakt og dressurbarhed
- Vildtfinderevne
- Stil og søgsoplæg
- Sundhed
Det jeg gerne vil forbedre ved parringen:
- Evnen til at gøre det sidste
- Mere robusthed og kant
Skulle du være interesseret i kombinationen, er du/I meget velkommen til at kontakte mig på enten per
telefon 22 84 83 65 eller mail runeriishoej@hotmail.com

