
Kennel Desperados F2-kull ventet 27. 08.2013 
Far: FINUCH FINVCH FINJCH Belimir’s Raffaello (Raffa)  - 8 år 

Mor: NUCH NVCH BH Desperados Aya (Aya) - 4 år 

  FINUCH FIN JCH FINVCH  
  Belimir's Raffaello  

Streamside’s Quest for Challange 
NSUCH Zelini’s Marshmallow 

Streamside’s Justine Time 

Belimir’s Miranda 
FIN U CH FIN VCH FIN J CH Quadmir’s Lasabre 

Birchstep’s Belinda 

  
 
   N UCH N VCH BH  
   Desperados Aya  

NORD UCH GB SH CH SV-09  
Barecho Hold Your Horses at Peseblossom 

NORD UCH SV-02 NV-04 FINV-05 Barecho Fun For The Future  

PL CH S U(U)CH SV-07-08-09 Wongan Romanza At Barecho  

NSVCH Desperados Qandis 
SU (U) CH Eastriding Black Tuxedo 

NUCH NVCH Desperados Odessa  

Generelt:                                                                                                               Sist oppdatert 11. august 2013 
Vi håper dette blir et kull for dem som ønsker seg en pen springer med rasetypiske bruksegenskaper og stor arbeidslyst. I alt vesentlig er jeg 
svært fornøyd med Aya, men det er alltid ting man ønsker å forbedre. Jeg har derfor sett etter en hannhund som jeg håper kan utfylle henens 
svakere sider. Siden Ayas pappa er fra linjer jeg ikke kjenner så godt, ville jeg gjerne ha en hannhund som jeg vet mye om. Helst en godt voksen 
hannhund med voksne avkom og god HD-index. Raffa så jeg for første gang i Finland i 2008. Da var hans to sønner etter Ayas halvsøster, Des-
perados Uma (samme mor), bare noen få måneder gamle. Jeg likte han da, men da var han ennå et uskrevet blad og det er langt å reise til Fin-
land…  Hans to sønner med Uma har vokst opp til å bli friske, velfungerende hunder. Dessverre ble det bare to hanner i denne kombinasjonen, 
for Uma klarte å tyvparre seg med en annen hannhund på samme løpetid, og denne ble far til de fire andre valpene i kullet… Begge har de cert 
på utstilling, en er utstillingschampion, begge har de godkjent jaktanleggsprøve og en er jaktchampion, begge er de premiert på blodspor og en 
er viltsporchampion. Begge er de HD-røntget fri (A), øyenlyst fri og en har kjent MH. 
 
Ingen av foreldrene har vært syke så langt i sitt liv. De er velfungerende hunder som fungerer både på hjemmebane, i skogen og på konkurran-
ser. De er begge svart/hvite, men begeg bærer gen for brunt så det kan også bli brun/hvite valper. Ayas pappa bærer gen for tan, men sjansen 
for at det skal bli tan er liten siden det ikke er tan-bærere hos Raffas nære slektninger. 
 
Siden det ikke finnes avkom etter Raffa i Norge kan jeg ikke nøyaktig regne ut kullets innavlsgrad, men den blir ca. 0,9, noe som er meget lavt.   
Begge foreldre er fri for fucosiosis-genet. Utregnet HD-index på kullet er 112,29 som er meget høyt da 100 er gjennomsnittet på rasen og alt 
over dette er bedre.  

            Presto      Vezla                                                

FINUCH FIN JCH FINVCH  
Belimir's Raffaello  
 
Farge: svart/hvit, bærer gen for brunt. Kan bære gen for tan. 
Utstilling: Champion, 2 x BIM 
Jakt:  Championat ( 3 x 1. premie i vinnerklasse jaktprøve) 
Spor: Champion 
Annet: Raffa arbeider som råtesøkshund 
Avl: Er far til 8 kull i Finland, 3 avkom er jaktchampion, to er 
utstillingschampion og to er viltsporchampion. 
Helse: HD-fri (A), HD-index i Finland 117. Fri for cord1 genet. 
Øyenlyst utan anmerkning desember 2012 7 år gammel. 
 
Raffa er en trivelig hannhund av tradisjonell type uten å være 
ekstrem i noen som helst retning. Han er ca. 53 cm høy og har 
en meget god pelskvalitet.    
 
 
N UCH N VCH BH Desperados Aya  
 
Farge: svart/hvit, bærer gen for brunt, kan bære gen for tan. 
Utstilling: Champion, 2 x BIR, 1 x BIM, BIS-2 på Norsk Spaniel 
Klub’s hovedutstilling 2012 
Jakt: Godkjent jaktanleggsprøve, godkjent apportprøve begyn-
nerklasse 
Spor: Viltsporchampion 
Lydighet: 1. premie i lydighet klasse I, 3. premie i kl. II 
Rallylydighet: Direkte opprykk til klasse 2, 1. premie i klasse 2 
Annet: Bestått ferdselsprøve som gav henne tittelen BH 
Avl: Har ikkje hatt valper tidligere 
Helse: HD-fri (A) . HD-index på 111. Øyenlyst fri mai 2013. Har 
et par små øyenhår som ikke er til sjenanse i hverdagen. Er 
cord1-bærer. Er gonioskopert uten anmerkning. 
 
Aya er bare 48 cm høy og er meget velbygget og velgående. 
Hun er meget arbeidsvillig, men kan også ha sine egne  
meninger. Hun er myk av sinn og fungerer meget fint i hverda-
gen sammen med både hunder, barn og eldre. Aya har en flott 
pels med litt mykt beheng. 



Både Raffa og Aya har meget vakre hoder og uttrykk med nøttebrune, mandelformede øyne, noe rasestandarden beskriver men som er en sjel-
denhet i rasen. Aya har en kraftigere pels på ørene, mens Raffa har mer ”brukspels” på ørene. For tunge ører er et hinder for hundens arbeide. 

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

Begge er sunt bygget og har god beinstamme, gode poter 
og fin haleføring. Begge liker å bære på ting, å jobbe, og 
symje. Aya hadde rett nok en dårlig svømmeteknikk i star-
ten da hun prøvde å løfte dummien/viltet for høyt opp av 
vannet. Begge er skuddfaste og liker å bli trent. 
 
Så langt ser det ut som at vi får et normalt stort kull. Det blir 
to spennende uker fremover mens vi teller ned til valpefød-
sel. 

Er du interessert i en valp frå denne kombinasjonen? Ta kontakt så 
tar vi oss en uforpliktende prat. Jeg lover ikke bort valpene før de er 
født, men vi håper at det er noen med tid og interesse for å trene 
hund som synes denne kombinasjonen er av interesse.  


