Efter Humlan sparade jag Lotten – Sjösvängen’s
Midnight Dark Wing’s samt Stina – Sjösvängen’s
Midnight Dark Heaven. Stina hade jag på halvfoder så hon bodde inte hos mig. Från dessa två
tikar har jag sedan utvecklat två olika tiklinjer.

Annis Lindberg äger Kennel Sjösvängens
sedan 1998 i Mullsjö. I det lilla gula huset
bor just nu 6 st Cocker Spaniels av färgen
Blue Roan.
Jag har min grund i hästvärlden där jag var aktiv i
Svenska New Forestföreningen under många år.
Min första Cocker skaffade jag mig av ren slump.
Min ridlärare hade en Cockerkull och hon övertalade mig att ta en black and tan hane som hon
hade. Jag var inte speciellt intresserad men så
blev det. Detta var 1981 och hunden hette Brusafors Danilo. Med Danilo åkte jag på hundutställning
för första gången. Det var uppfödaren som sporrade mig att ställa ut honom. Jag var jättenervös
och minns ingenting från min första utställning.

Dante och Danilo
Cocker nummer 2 var Dante – Solbo’s Aiko.
Jag ville egentligen ha en Blue Roan men det
blev en svart. Cocker nummer tre var SUCH
Camillo’s King Kong som jag tog över när han
var 14 månader. Robban har en speciell plats i
mitt hjärta. Jag hade som mål att han skulle bli en
Champion och med Robban föddes mitt intresse
för jakt. Det hade jag lovat hans uppfödare, Lena
och det var en stor utmaning. Lena hjälpte mig
med Robbans cert och jag antog utmaningen
på fälten. Vi har många roliga minnen från den
här tiden. När vi var ute på utställning så var
min uppgift att hitta till utställningen eftersom
annars hade vi aldrig kommit fram i tid. Efter
några utställningar så tog jag hem tältet och
märkte upp det så att vi lättare kunde sätta upp
det nästa gång. Det här tältet blev känt som vinnartältet och det fanns dem som ville köpa det.
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Från Lotten och Stina har jag sedan Nikki – Sjösvängen’s Våt o Go i H två O och Lisen – Sjösvängen’s Håll Truten.
Sedan min start har jag haft 13 st kullar. Lisen är
mamma till den 13’de kullen som föddes i oktober.
Nikki har gått i pension efter att ha haft tre kullar.

Jag har nu som mål att starta på ett grundprov
under 2009. Vi tränar för att starta på grundprov
och lyckas vi där så kan vi träna vidare för det
officiella jaktprovet.
Mina hundar går också på viltspårsprov. Jag har två
viltspår-champions. Mentalbeskrivning är också
något som jag försöker göra på mina hundar. Det
är tyvärr inte lätt att komma med. Alla mina valpar
är valp-testade vid 7 veckors ålder. Valp-testet är
bra för att jag får en god föraning om hur varje
individ kommer att passa in i sin nya familj samt
en bra sammanfattning på kullens mentala status.

SUCH Camillo’s King Kong
Eftersom jag alltid har varit intresserad av avel,
även under min hästtid, så hade jag tidigt tankar
på avel även med Cocker. När Dante skulle bli
pappa så ville jag ha en tik efter honom. Humlan – Dark Wing’s Brizola blev min stamtik och
är nu mamma till 4 st kullar. Jag registrerade
min kennel 1998 och 1999 hade jag min första
kull. Lena var min mentor och jag hade stor hjälp
under många år. Att ta hjälp av någon erfaren
uppfödare är något som jag rekommenderar till
alla nya cockeruppfödare.
DECH DKUCH KBHV-04 NORDV-03 SV-05 VDHCH Midnight Train Vom Rauhen Holz blev pappa
till min första kull och ligger bakom mina valpar.
Jag sökte efter en hane som både var vacker
och hade jaktegenskaper. Hansi var inte tränad
för jakt men de som hade träffat honom kunde
berätta att han nog hade haft jaktmeriter om han
hade varit tränad för det. Jag är nöjd med mitt val.

SVCH Dark Wing’s Brizola

Mitt mål med min uppfödning är att avla fram
friska och arbetsvilliga Cockrar som fungerar bra
i familjens vardag. Jag prioriterar först och främst
god mentalitet och hälsa. Bra och lagom mycket
päls är viktig för att valpköparen skall kunna sköta
sin Cocker och för att Cockern skall fungera i
skog och mark. Det blir inte alltid kanonresultat
på aveln. Jag har någon kull som jag inte är så
nöjd med och det står jag för. Jag är mycket
självkritisk. Man måste ta lärdom även av det
dåliga och inse att det inte är någon idé att försöka
dölja det. Det är livets gång och det är bara att
försöka på nytt igen.
Mina hundar är höftledsröntgade och Optigentestade mot Prcd Pra samt FN. Jag följer numera
rekommendationen från ögonspecialisten Lennart Garmer, att ögonlysa mina hundar minst tre
gånger i livet. För mig är det jätteviktigt att vara
med på Cocker klubbens avelskonferenser. Dels
för att följa med i utvecklingen och dels för att
träffa andra uppfödare.
Jakten är det jag brinner mest för. Jag har startat
på en hel del vattenprov och jaktprov. Vatten
är mina hundars passion och vi har sällan haft
problem på vattenproven. Däremot har fältjakten
varit lite knepigare att få till. Jaktligt sett var den
lyckligaste dagen i mitt liv när Robban fick sin
jaktmerit. När mitt nummer ropades upp vid prisutdelningens sena eftermiddag kom inte ett ljud ifrån
mig. Jag var helt stum. Men jag har tyvärr också
fått se rumpan av mina Cockrar försvinna i fjärran efter att de stolt hittar viltet. Men det har varit
mycket nära och det är de tillfällen man lever på.
Det är hårfint mellan 1’an och 0’an ibland. Jakten
är svår men mycket lärorikt och roligt.

Lisen och Humlan blir SVCH i december 2007
Stamtavlor är något som jag alltid har varit intresserad av. Från första början gjorde jag stamtavlor genom att söka i böcker och annan litteratur.
Numera finns allt att hämta på nätet. Jag gillar
också att göra hemsidor. Efter en kurs så har jag
börjat göra min egen hemsida. För övrigt så är jag
också aktiv i Jönköpings Cocker klubb.
Det är många som jag har att tacka för all hjälp och
all kunskap som jag har idag. Jag uppskattar alla
valpköpare som hör av sig och berättar hur deras
hundar har det. Det är alltid roligt att få höra från
dem. Man blir så stolt över att det går bra för dem.
Humlan har tex ett barnbarn som har LP1, LP11
och LP111 Estrinah’s Edwina “Wilma” med matte
Sara. SVCH Sjösvängen’s Stans Värsta Plåster
”Diva” har under året blivit viltspårschampion och
ligger i skrivande stund på 9’de plats på årets
viltspårscocker. Bra jobbat!
Annars har det här året har varit ett tungt år för
mig och min kennel. Jag har förlorat både Robban och Humlan. Två hundar som har varit med
mig länge och som har betytt mycket för mig. De
fattas mig.
Skrivet av Eva Masthagen
Bild 2 & 3 taget av Lillemor Böös
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