
Trooper Tam afkom i Finland (Åland) 
 
En lørdag morgen i januar 2000, det var meget koldt husker jeg skulle 

Tommy Jansson fra Åland komme og parre sin tæve. Han  var sejlet fra 

Åland  til Stockholm og kørt ned igennem Sverige til Herfølge, hvor han 

havde overnattet i bilen på Shell-tanken. Nu stod han hos mig med tæven 

Willowyck ALOE fra  Tess Lawrence i England, kl. var ca. 8 og hun ville 

ikke parre og Troop var heller ikke interesseret. Vi prøvede flere gang 

den dag men det blev ikke til noget. Tommy kunne overnatte på central- 

hotellet i Køge, hvor man gerne måtte have hund med. Vi prøvede igen 

søndag men uden resultat. Så var der kun at håbe at det ville lykkes om 

mandagen  og det gjorde det, lige inden Tommy skulle rejse tilbage. 

 

Har ikke haft kontakt med Tommy siden foråret 2000 så det var dejligt at 

høre fra ham den 20. oktober 2006 hvor han sendte følgende mail : 

(oversat og forkortet) 
 

Hejsan Per !!  
jeg ved ikke om du kan huske mig, men jeg tænkte at fortælle lidt om hvordan 
det gik med de hunde som Trooper blev far til…. Om du kan huske i begyndelsen 
af året 2000, kom jeg Tommy fra Åland med en lille gul tæve nordisk JCH 
Willowyck Aloe….. jeg husker at jeg kun havde 2 dage til at parre hende i. 
Da vi prøvede første gang viste Troop direkt  at Aloe ikke var klar. Vi prøvede 
flere gange de to dage, og husker jeg rigtig fik vi det til at lykkes ved det sidste 
forsøg inden jeg skulle køre tilbage – okay jeg kørte hjem og den 1. april fødtes 
6 hvalpe 4 hanner og 2 tæver. Jeg beholdt selv en som fik navnet Billowiz flying 
general(TEEMU). Man mærkede allerede på den unge hund at der fandtes en 
usædvanlig stor motor i ham. Jeg tog det roligt med ham det første år og begyndte 
med rigtig træning ved et års alderen. 
19.05.02 startede vi på første prøve i begynder klasse med godt resultat … bedste 
hund om jeg husker rigtig … fire måneder senere havde han kvalificeret sig til det 
finske retrievermesterskab, som startede vældigt godt  og han var alle andre hunde 
overlegen indtil dommeren påstod at han (knäckte) maste vildtet(som aldrig er hændt 
siden dengang) så vi røg ud. 
12.07.03. var han Finsk jaktchampion, startede i det finske retrievermesterskab 
28.09.03 og vi kom i finalen, den følgende dag begyndte jeg at blive nervør da der 
kun var 3 hunde tilbage og vi startede som første hund. Prøven var en andejagt fra 
båd.. Man skulle sidde  i båden og en dommer sad i en båd som sejlede foran med 
en skytte, mens en anden dommer dømte fra land. TEEMU gjorde et superperfekt 
job,og jeg var sikker på at ingen af de to andre hunde der var tilbage kunne opnå et 
bedre resultat. De 2 hunde gjorde det dårligere og jeg var sikker på at have vundet 



mesterskabet 2003….., men nej, jeg havde begået en fejl som dommerne ikke syntes 
om og som jeg ikke selv havde tænkt på….. det var en lille smal båd vi sad i,og 
Teemu stod i forenden for at se alle fugle lande og markere. Fejlen jeg havde gjort 
var at jeg havde holdt ham i halen for selv at se noget, for Teemu`s hale snurrede 
som en propel foran mine øjne, så vi sluttede som nr. 3 det år, men vi tog lidt 
revanche 2004 med en 2. plads i finska retriever mesterskabet, samme år deltog vif 
for Finland i nordisk mesterskab i sverige hvor vi fik en hæderfuld 3 plads. 
 
Nu i år havde jeg tænkt mig at tage en lille pause, ikke konkurrere, kun gå lidt 
på jagt med Teemu og lade ham tage det  roligt, men kunne ikke lade være og 
tilmeldte mig til 2 prøver inden for 8 dage, hunden har ligget stille et helt år, 
men tog to 1st.  på 2 prøver helt utrænet, så han er allerede nu kvalificeret til 
næste års finske mesterskab….. okay det var min hund. 
 
En af Teemu`s  søstre er også finsk jch og den anden søster har en 3. vinder i 
Eliteklassen, en bror er kval. til eliteklassen men ejeren er ikke interesseret i jagt 
prøver men han har en god jagthund. 
Jeg er tilfreds med at have TROOPER TAM til far til min hund, min hund har 
aldrig været syg, udover skader. Den har A-A på hofter og ok.øjne, det eneste 
dårlige er at han har 1 på den ene albue…..men sjovere og gladere hund skal 
man lede længe efter. Den eneste fejl han har er at han kan pibe hvis han er sammen 
med  andre hunde, men årsagen er nok at vi aldrig træner sammen med andre hunde 
(eller for resten vi plejer ikke at træne så meget)  Han har en rigtig stor kapacitet, 
som aldrig bliver træt(eller får slut på bensinen) Han har startet 16 gange i 
eliteklassen med resultat  10-1A, 2-2A, 2-3A,  1-0, 1- og så startede vi  på finske 
labradormesterskabet 2005 med walkup i finalen to engelske dommere og TEEMU 
blev fiusk labradormester 2005 og fik tillige præmiem for bedste vand arbejde så 
Per, jeg kan meddele at jeg er vældig tilfreds med min hund og er glad for at 
TROOPER TAM er far …. Så jeg takker for dennegang og ønsker dig en god jagt- 
sæson. 
MVH Tommy från Åland 
 
Det er dejligt at høre at TROOP ikke er glemt. Pm.  


