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TILLEGGSOPPLYSNINGER STAMTAVLE RIPPO
Som stamtavlen til Rippo viser så er han av den ”gamle”, renrasede Gordonsetter – typen
uten innkrysning med Engelsksetter. Han er linjeavlet på NJCH Nasafjellets Vick. Jeg
har sjekket opp bakover på Rippo`s stamtavle, og funnet ut en god del av hans bakgrunn.
Kilder er Erik Petersen`s utmerkede bok – ”på vej” og gamle nummere av
”Fuglehunden”.
Nasafjellets Vick: Jaktchampion, premiert med 13 stk. 1 AK skog, flere med
ærespremie, og ikke minst fikk han CACIT på skog! Årets Gordonsetter –83 og –84.
Mye brukt i avl, og ligger bak mange meget høyt premierte GS`er, spesielt på skog. F.
eks. NUCHNJCH Fjelloas Kim, NUCHNJCH Scott og NUCH NV-98 Birk.

Eggafjellets Neo: Jaktpremiert. En hund som ble mye brukt i avl, og som har avlet
meget bra. Han hadde et topp eksteriør, og fikk HP i avlsklasse.
Sæterhøgdas Zita: Jaktpremiert. Stammor i kennel Sæterhøgda.
Nasafjellets Boy: Jaktpremiert 10 ganger. Topp eksteriør med bl.a. BIG og ærespremie
i avlsklasse. Han ble brukt i 20 parringer. Bror til årets GS –71, og hans søster var godt
premiert både jakt og utstilling. En avlshund som har hatt stor betydning for GS – avl!
Thorøs Vicky: Virkelig en topp hund! Jaktpremiert en rekke ganger med flere 1 AK
skog, høyfjell og lavland. Hun hadde også 1 VK høyfjell og lavland. Hun ble champion.
Field Trial Ch Index Dipper of Crafnant: Vinner av Engelsk derby, og han ble
jaktchampion allerede 2 ½ år gammel! Importert fra England. En hund som virkelig har
satt kraftig spor etter seg i avlen.
Bonnie: Champion. Jaktpremiert en rekke ganger, bl.a. vinner av høyfjellspokalen for
lag. Årets GS –73 og –74. Vant 3 VK èr og nr. 2 6 ganger. Fremragende egenskaper
som selvstendighet, jaktvett, samarbeid og en god apportør.
Jotuns Connie: Jaktpremiert flere ganger. En meget pen hund som fikk BIR allerede
som unghund, og senere flere BIR.
Eggafjellets Zentha: Jaktpremiert flere ganger.
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Ulvatnets Porat: Champion med mange jaktpremier og topp eksteriør. En hund som
virkelig har dominert avlen!
Big: Champion med mange jaktpremier bl.a. 1 AK m / Ærespremie skog, 2VK og 3 VK
høyfjell i Kongepokaløpet. En glimrende skogsfuglhund med følgende stikkord: Tett
bygget, jernnerver, voldsom jaktlyst, kraftig fysikk og samarbeidsvilje.
Darley Djonna 2: Jaktpremiert, cert utstilling. En avlsmessig meget betydningsfull
tispe.
Finnhaugens Bess: Vinner av unghundklasse jaktprøve, 1 UK m/ ÆP.
Skarvets Fredrik: Jaktpremiert med bl.a. 1 AK høyfjell, beste hund i AK og 3 VK.
Jotuns Lord: Betegnes som en av de mest markante hunder fra Jotun.

Jotuns Kim: Meget stor avlsmessig betydning! En hund som fører det ekte, gamle
norske blod kombinert med det beste danske blod.
Nasafjellets Tell: Svært rasetypisk, utmerket skogsfuglhund. Mye brukt i avl med 52
valper etter seg.
Løssfelterets Tex: Champion som ble jaktpremiert mange ganger med bl.a. 1 AK skog,
høyfjell og lavland. Tex var en eminent skogsfuglhund, i tillegg til at han rapporterte,
treskjelte han også!
Løssfelterets Lill: Jaktpremiert.
Jonsbu Tell: Jaktpremiert, champion med mange BIS.
Kalvsjølias Jerv IV: Jaktpremiert flere ganger. Meget rasetypisk!
Gloføikens Rugga: God jakt og prøvehund. Vinner av sølvhunden.
Løssfelterets Tivi: Champion som ble jaktpremiert flere ganger med bl.a. 1 AK og 1 VK
høyfjell, 1 AK skog og lavland.

