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RR SE JCH SE UCH Bossmålas Liina SE27041/2012
Ägare: Ulf Sivberg, Vederslöv

Far: RR SE JCH Pell-Antforsens Roy S28731/2009
Mor: RR SE JCH Bossmålas Cornelia S60427/2004

Uppfödare: Kent Allansson, Påryd
Det skulle visa sig att det blev en lyckad kull. De är 
9st och av dem är 8st meriterade och 4st champions. 
Liina är en av två som är dubbelchampion en hund 
saknar barmarks tvåan för att bli dubbelchampion. 
Hon visade tidigt att hon kunde driva långa repriser 
och just drevsäkerheten är hennes stora styrka.
Hon blev klar för elit vid två år. Då startade jag 
henne på tre elitprov. Först i Kolåsen där hon körde 
fullt första dagen och en trea andra dagen och fick 
en elitvåa. Näst ut blev Kosta provet. Det blev fullt 
första dagen och sedan följde vi upp med en två 
andra dagen och nu var elitettan och championatet 
klart. Som lök på laxen vann hon också provet. Nu 
stod Eksjö provet på tur. Fullt båda dagarna med bra 
poäng så hon slutade som trea. Vi startade även året 
där på i Eksjö och då körde hon fullt första dagen 
och låg på delad andraplats men jag fick stryka 
henne på grund av skada då hon skurit upp ljumsken 
på taggtråd.
Jag har parat henne två gånger. Först med Högbrons 
Hasso de är födda 2015. 9st är i livet 7 är merite-
rade och två är dubbelchampions än så länge. Andra 
parningen är med Baljåsens Nemo de är födda 2017. 
Här har jag tagit en tikvalp. Den är startad i ung-
hundskals med en etta som resultat. Vi får se vad det 
blir av dessa i framtiden.

Eftersom vi skulle arrangera har SM här hemma i 
Småland 2018 så anmälde jag Liina till våra uttag-
ningar. På uttagning ett körde hon full tid och tog 
sig vidare till uttagning två som är elitprov. Full tid 
första dagen och en trea andra dagen. Men det räckte 
för att ta sig till DM i Södermanland. På Dm så 
körde hon som enda hund full tid första dagen. Dag 
två blev en konstig dag som jag aldrig kommer att 
glömma. Efter ca en timmes drev tappar hon skallet 
och jag gruvar mig. Ska jag låta henne driva eller 
koppla? Jag bestämmer mig för att koppla när hon 
har fått ihop en tvåa för då var jag ganska säker på 
SM platsen. Jag kopplade på fullt drev efter 85 min. 
Det räckte för hon vann hela DM:et och tvåan blev 
sedan svenskmästare. Nu var ju frågan om stämban-
den skulle återhämta sig på nio dagar som det var 
till SM. Det var en besvikelse att konstatera att Liina 
inte var i form under SM. Hon tog upp efter stora 
svårigheter båda dagarna men lyckades inte driva 
ihop något prisdrev. Hon slutade som 9:a. 

Ulf Sivberg


