
Kennel Desperados D-kull født 13. juni 
Far: Kahill’s Man In The Mirror (Presto)  -  Mor: N FIN VCH Desperados Vezla (Vezla) 

Presto: 
Blir to år i slutten av mai. På bildet er han 22. måneder gammel. 
Farge: Brun/hvit. Kan bære gen for tan.  
Utstilling: Ennå ikke utstilt…    
Lydighet: 1. premie i LP I med 187,5 p. av 200 oppnåelig og klassevinner.  
1. premie i LP II med 178 p. og nr 3 av 20. 2 x 2. premie i LP III ti l nå.   
Helse: HD-A. HD-index 113,48 (mars 2012 ES 0,63, MS 0.63)  
Øyenlyst uten anmerkning mars 2012. Han er fri for cord1-genet. 
 
Presto er middels stor, sterk, stram og meget sunn. Han har øyne med stram-
me øyenlokk, god beinstamme, gode, kompakte poter, sterk overlinje, fin hale-
føring og super pelskvalitet og brunfarge. Og han har en eier uten interesse 
for utstilling, men han vil bli utstilt med det første. Presto er først og fremst en 
brukshund og målet er lydighetschampionatet. Hans eier valgte å starte i  
lydighet fremfor å starte på jaktanleggsprøve, da de to prøvene var på en og 
samme dag. Han er en sosial og vennlig hund som går fint sammen med alle, 
inkludert andre hannhunder og han liker godt barn. Han har stor arbeids-
kapasitet og har et godt søk, er skuddsikker og har stor vannpasjon. To av 
hans søsken har godkjent jaktanleggsprøve, to har 1. premie på blodspor og 
en av dem har allerede 4 x 1. premie men mangler utstilling for viltsporcham-
pionatet. En har 1. premie i lydighet klasse I. 
 
Vezla: 
Seks år gammel.  
Farge: Brun/hvit med gen for tan.   
Utstilling: 2 x cert, nesten alltid CK. BIR-vinner og BIG-2. 
Prøver: Norsk og finsk viltsporchampion. Godkjent jaktanleggsprøve, apport-
prøve, ettersøkshund og C-brukshund (spor). Har 1. premie i lydighet klasse I 
og 3. premie i klasse II. Har bestått karaktertest.    
Helse: HD-A. HD-index 111,09 (mars 2012 ES 0,63, MS 0.63)  
Øyenlyst uten anmerkning mars 2012. Har fått påvist noen feilstilte øyenhår. 
Er cord1 bærer. 
 
Vezla er middels stor, veldig ”typete” og veldig velgående. Hun har rikelig med 
beheng, men hun har en flott, mørk brunfarge. Hun har mørke øyne, kraftig 
kropp, god beinstamme og kompakte, sterke poter. Hun har et bra søk, er 
skuddsikker og er en ivrig og dyktig apportør. Vezla er en utrolig snill hund 
som elsker barn og som har vært ”4H-hund”.  Hun er en hund mange vil trives 
med å eie. Hennes kullsøsken har også gjort det skarpt på prøver da en er 
nordisk og to er norsk viltsporchampion. To har godkjent jaktanleggsprøve.  

  Kahill’s Man In The Mirror 

Teesview Teleman 
GB SH CH Teesview Top Notch  

Teesview Tracer  

Kahill’s The Little Mermaid 
FIN UCH Streamside`s Kingfisher  

NUCH SN VCH One Look`s Every Little Dream  

  
 
   N Fin VCH Desperados Vezla 

SNVCH Kvistagrans Night Rider 
SU (U) CH Eastriding Black Tuxedo  

Kvistagrans Ögonfröjd  

NORD VCH Desperados Rochelle 
SU (U) CH SVCH Cleavehill Backward Glance  

NUCH NVCH Desperados Odessa  

Generelt:                                                                                                               Sist oppdatert 15. juni 2012 
Dette blir et kull for den som ønsker seg en springer å jobbe med. Vezla ble parret med Presto i midten av april og resultatet ble fem tisper. Målet 
med kullet er friske og velfungerende springere for aktiv bruk. Bruksegenskaper, pelskvalitet og helse er prioritert foran et best mulig eksteriør. 
Det er spennende å gå tilbake på de gamle stamtavlene der det var mange gode brukshunder. Presto’s pappa var far til mitt første springerkull, 
E-kullet, som var født i 1986. Der var det mange svært gode jakthunder. Ingen av foreldrene har vært syke, ingen har ingen sporer eller navle-
brokk og de har begge korrekt og komplett bitt. Begge er fri for fucosiosis-genet. Begge er gonioskopert uten anmerkning. Utregnet HD-index på 
kullet er 112,29 som er meget høyt da 100 er gjennomsnittet på rasen og alt over dette er bedre. Innavlsgraden på kullet blir meget lav (0,87).  
Alle valpene ble brune, det ser ikke ut som om noen fikk tan-tegninger. 

Kennel Desperado     Inger Handegård 
Tlf: 57 68 12 62  Mobil: 918 35 324 
E-post: kennel@desperado.no 
www.desperado.no 

            Presto      Vezla                                                

Vezla er tidligere mor til ett valpekull, Desperados Z-kull. I dette kullet var det 
7 valper. Fire er utstilt, alle med excellent og to med cert/CK. En har 1. pre-
mie i begynnerklasse på jaktprøve. En er viltsporchampion. To HD-undersøkt 
til nå, begge har A-hofter. To er øyenlyst uten anmerkning. 


