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RR SE JCH NO JCH ULVFSVEÅSENS SEB SE33275/2012H
Ägare: Inge Wadman, Torsby

Far: SE JCH RR PELL-ANTFORSENS ROY S28731/2009
Mor: RR SE JCH ULVFSVEÅSENS LYCKA S32373/2007

Uppfödare: Kjell-Åke & Eva Sundberg, Gällö
Efter hjälp och kontakter från några av mina jakt-
kompisar fick jag äran att från ovanstående uppfö-
dare hämta en valp från jämtländska Boggsjö på 
försommaren 2012. Jag hade fram till pensionering-
en inte kunnat skaffa mig någon egen hund eftersom 
jag såväl nationellt som internationellt arbetat som 
coach/ledare med vinteridrotterna längdåkning och 
skidskytte, vilket  innebar att jakthundsägandet fick 
bli aktuellt först nu på ålderns höst.
Redan första hösten vid 5-6 månaders ålder började 
Seb göra kortare hardrev och under jaktsäsongen 
2013-14, vid knappa 2 års ålder tog han sin första 
jaktprovsetta. Därefter har han haft en mycket posi-
tiv utvecklingskurva och blev svensk jaktchampion 
under säsongen 2015-2016 och norsk jaktchampion 
under  säsongen 2016-2017. 
I oktober 2017 blev Seb 3:a på Stövar SM Hare
i Vindeln och bästa finnstövare.  Det var ett mycket 
välarrangerat SM, men oturligt nog föll första snön 
under natten inför första tävlingsdagen, vilket gjorde 
att det för många blev svårt att hitta har-
spår, så även för Seb, som först mitt på dagen fick 
vittring av tidiga nattslag under den upphängda snön. 
Efter drygt 1.5 tim slagarbete, visade det sig, att 
haren gett sig iväg, utan att Seb varit i närheten, så 
det blev ett lugnt upptag. Drevet gick efter ca 1.5 km 
ut på en bilväg, där haren redan hunnit göra kilome-
terlånga tur och returpasseringar, vilket resulterade i 

dötappt  och följdaktigt inget prisdrev, samtidigt som 
tävlingsdagen var till ända.
Desto bättre gick det under dag 2, då Seb klarade ett 
förstaprisdrev med råge, så det här uttrycket ”tur och 
otur” brukar som bekant jämna ut sig.
Sebs styrkor är framför allt, mycket stor jakt-
lust, konditionsstark, bra sök- och kontaktarbete, 
mycket spårnoga, som normalt sett gett långa 
drevrepriser,ihärdig i samband med arbete på upp-
tag och tappt. Han har starka tassar som säkert är en 
kombination av arv och en följd av långa cykelturer 
på sommaren. Seb har blivit en lugn, trygg och barn-
kär familjemedlem, som alltid finns
med på våra aktiviteter.
Förutom nämnda jaktmeriter har Seb tidigt erhål-
lit  pris på utställning som excellent plus cert. Bland 
syskonen finns både dubbelchampion och jaktprov-
smeriterade hundar

Inge Wadman


