
                                                                                         Metsosuon pentue keväällä 2017 yhdistelmästä: 

 

                                                          

             Kuva: Maria Appelberg                                                                                                                                                                                           Kuva: Saara Loukkola 

C.I.B FI MVA EE MVA EEV-15 BALTV-15 V-15 Pictan Frank                                                        FI MVA EE MVA BY JMVA EE JMVA   Metsosuon Hirta     

KAER: AVO-1                                                                                                                                       KAER: AVO-1 

LONKAT: A/A KYYNÄREET 0/0                                                                                                         LONKAT B/B KYYNÄREET: 0/0 

 

                                                                                                     Yhdistelmä koiranetissä 

 

  Onko suunnitelmissa Lyhkarvainen Saksanseisoja? meillä on Metsosuon J-pentue suunnitelmissa yhdistelmästä: C.I.B FI MVA EE MVA EEV-15 

BALTV-15 V-15 Pictan Frank ja EE JMVA BY JMVA FI MVA EE MVA Metsosuon Hirta. Tavoitteena on kasvattaa riistaintoisia, hyvän rakenteen omaavia, 

terveitä ja mukavia kotikoiria. Juoksua odotamme Hirtalle tammi-helmikuussa 2017. 

 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI55112/12&ReknoE=FI34978/12


Metsosuon Hirta on yhdistelmästä: Metsosuon Elira ja Järvisaran Corro. Tässä pentueessa on kuusi koiraa palkittu Kaer-kokeissa, AVO-1 palkintoja on 

kolmella koiralla, joista yksi on Hirtalla. Hirtan emälle, Metsosuon Eliralle on myönnetty pronssinen käyttöjalostuspalkinto.  

Hirta itse on kookas, kyömykuonoinen narttu. Helppo reissu koira ja tulee laumassamme ja reissussa hyvin toimeen toisten koirien kanssa. Vaikka 

itsellämme ei ole pieniä lapsia, niin Hirta on erittäin lapsirakas koira. Kaer-kokeista Hirtalla on parhaana tällä hetkellä AVO-1 tulos. Hirta on luontainen 

linnunlöytäjä ja haku on hyvää. Avansesissakaan ei ole ongelmia. Rauhallinen ja hiljainen koira myös KAER-kokeissa. Hirta on perusterve koira, ei ole 

ollut allergioita tms. Reipas ja iloinen hännänheiluttaja, jolle isäntä on kaikki kaikessa.  

Metsällä mieheni käy niin usein, kun mahdollista koiriemme kanssa. Syksyllä suuntautuu matka Sotkamoon ja Lappiin, talvella myös riekkometsälle 

Lappiin. Järjestämme pentueelle 1-3 koulutuspäivää. 

 

Pictan Frank on syksyllä 2016 neljävuotiaaksi tuleva valiouros.  

Se on suvultaan vahvasti tšekki-taustainen komea, rauhallinen uros joka hoitaa riistan omalla määrätietoisella tavallaan isännälle käteen. Sisarukset 

Pictan F-pentueesta ovat erittäin kovia koiria liikkumaan, Frank kuitenkin pentueesta se rauhallisin hakija. Kun kokemusta on nyt päässyt karttumaan 

myös pohjanmaan lakeuksilta, nousi Frank koepuolella huippupistein voittajaluokkaan. Voittajaluokassa Frank starttaa ensikerran syksyllä 2016, kuten 

myös veljensä Pictan Figaro ”Max”. Frankilla metsästetään paljon niin pellolla kuin tunturissakin. Se on osoittanut myös petoeläin kovuutensa joka 

huomiotavan vahva ominaisuus myös sen sisaruksissa. Silmä siis palaa supin kohdatessa eikä armoa anneta. Kaiken riistan koiria. 

Näyttelypuolella Frank on saavuttanut melkein kaiken mahdollisen. Se on Kansainvälinen muotovalio käyttökoetuloksin (C.IB), Suomen ja Eestin Mva. 

Eestin Voittaja 2015. Baltian Voittaja 2015.Ja Suomen Voittaja 2015. Näyttelytulokset tulivat helposti muutamalla kerralla, kunhan Frank ensin ymmärsi 

mistä asiassa on kyse. Sen jälkeen sitä ei varmaan tarvitsisi kehässä edes esittää; se tietää komeutensa ja osaisi patsastella kehässä varmaan ominkin 

päin. Se ei vaivaudu isottelemaan turhasta muille uroksille, voi sanoa, että Frank on ylpeän komia pohjalainen. 

Terveydeltään Frank on kunnossa. Ei allergioita. A/A lonkat, puhtaat kyynäreet ja olkapäät. Mahtavan ruokahalunsa takia kuitenkin hyvä hieman 

rajoittaa sen syömistä. 

Luonteeltaan Frank on erinomainen, täysi 10. Reissuissa osaa käyttäytyä ja tulee muiden koirien kanssa juttuun. Rauhallisuutensa takia se sopii myös 

temperamentikkaille nartuille.  

Taina Ylipekka, kennel Pictan 

 

http://www.metsosuon.fi/36
http://www.pictan.net/fi/pictan_f.html


  Are you plans to Shorthaired German Pointer? we have Metsosuon J-litter plans a combination of: FI CH Pictan Frank and EE JCH JCH BY 

Metsosuon Hirta. The aim is to increase the game sense, having a good structure, healthy and comfortable home dogs. Running to Hirta we expect 

forward to january/febfuary. 

Metsosuon Hirta:  

Hirta is the combination of Metsosuon Elira and Järvisaran Corro. In this litter is six dogs winning Kaer experiments, the best prize being Hirta’s sister and 

Hirta has OPEN-1st price at fieldtrial test. At the shows has become a success, she is two countries JCH, and CH. Her mother, Metsosuon Elira, has 

Working breeding award bronze-price. Hirta itself is a lofty, roman nose bitch. Easy trip to the dog and become our pack, and the trail along well with 

other dogs.    

Although we do not have small children, then Hirta is very fond of children. Hirta is an inherent bird finder and the search is good. Bird lift there are no 

problems. Hirta is based on a healthy dog, had no allergies or the like. A brisk and happy tail, which the host is everything. 

When hunting, my husband visit as often as possible with the dogs. In the autumn directed to travel in Sotkamo and in Lapland, during the winter the 

willow grouse hunting in Lapland. We organize litter 1-3 training days.  

Pictan Frank:  

Pictan Frank is in the autumn of 2016 the forthcoming four years old champion male. 

It is strongly genus Czech-backed handsome, calm male that will do the game in their own way, determined the master's hand. Siblings Pictan F-litter 

dogs are very hard to move, Frank, however, litter it with peace candidate. With the experience has now reached a pension accrual in the plains of 

Ostrobothnia, rose Frank at fieldtrial test top score of the winner of the category. Winner Class Frank starts for the first time in the autumn of 2016, as 

well as his brother Pictan Figaro "Max". Frank has hunted for so many fields and on the mountain, too. It has also demonstrated the predator hardness, 

which is a strong feature of the way to its siblings. The eye, therefore, return to the Racoon in the face and no mercy given. All in the game dogs.  

Exhibition side, Frank has achieved almost everything possible. It is an International Champion with fieldtrial test (C.IB), the Finnish and Estonian Ch. 

Estonian Winner 2015 Baltic Winner 2015.Ja Finnish Winner 2015 Show results came with a few at a time, as long as Frank first understood what the case 

is about. After this, it will probably have to ring even present; it knows the pomp and would be able to congratulate the statue of the ring probably 

independently.  It does not bother to examine the big vain to other males, one can say that Frank is proud Ostrobothnia fine figure. Frank is the health 

condition. No allergies. A/A hips, elbows and shoulders clean. Due to great appetites, however, a good bit to restrict the eating. The character of Frank is 

an excellent, full 10 knows how to behave and will get along with other dogs in trip. Because of the peacefulness it is also suitable for the temperament 

and bitches. 

Taina Ylipekka, kennel Pictan 

 

http://www.metsosuon.fi/36
http://www.pictan.net/fi/pictan_f.html

