
NUCH SUCH J Lucie er fra eget oppdrett etter Lissåsen's Mira 14549/00 og Finuch Finjch Sjch NV-10 

Konttikuusen Jeppe Fin23370/04. Lucie er eksteriørt nær det perfekte. Hun er NUCH og på sine 16 utstil-

linger har hun tatt 11 Ck og 9 Bir og 1 Bim. Jaktlig har hun også alt man kan ønske av søk, opptak, arbeid i 

fot, i los og i tap. De første årene var hun noe trang i losgivingen, men det løsnet heldigvis etterhvert. Hun 

tok tidlig en 3. Hare, og senere RR og 2x1. Hare.  Vi mistet henne dessverre høsten 2013 etter en påkjør-

sel, like i forkant av sesongens SP-prøver. Hun stod da for NJCH. 

Stammene bak Lucie er meget solide og med skikkelig bredde. Hennes mor, Lissåsen's Mira, hadde et 

Cert som beste fra utstilling og 1.rådyr, 1. hare og 2. hare fra jaktprøver. Hun hadde bare disse tre starte-

ne. Lissåsen's Mira hadde 21 helsøsken fra 3 kull, fem av disse var Jakt-Championer hvorav tre i tillegg var 

Utstillings-Championer. En av dem, Nuch Njch Lissåsen’s Sicko, ble Nordisk Mester i 2001. I tillegg var fle-

re av de andre søsknene jakt- og/eller utstillingspremierte. Uten å overdrive kan denne kombinasjonen 

sies å være blant tidenes aller mest vellykkede. Flere av Lissåsen's-kombinasjonene avlet senere mye bra 

med flere jaktchampioner, bl.a. Mira som har en Jakt-Champion datter og flere jaktpremierte avkom. Lu-

cie har altså en mengde jakt- og utstillingspremierte halvsøsken og kusiner både i Norge og Sverige, Bl.a. 

SJCH Yxnavikens Tuva S29249/2003 som ble svensk mester i 2009. 

Lucies far, Multi-Champion Konttikuusen Jeppe, står også i en klasse for seg. I 2010 vant han Nordisk 

Mesterskap for Beagle. Jeppe har ca. 10 1. hare i Finland + noen i Sverige. Jeppe har også flere Jakt-

Champion avkom både i Sverige og Finland, bla. Har-Zeldas Hugo, Lucies halvbror, som ble svensk mester 

2011. Jeppe avler sterkt et meget bra eksteriør, flere av hans avkom er også Utstillings-Championer. 

Lucie’s kullsøsken har også gjort det meget bra: Egil SEJCH, Dolly SEJCH, Shera NJCH, og Ronja 1x1. 

Hare. Fire Champions i samme kull! Lucie har således en veldig bredde i sitt blod, med en mengde Cham-

pions, flere nasjonale og nordiske vinnere. Det var forventet at hun skulle gi avkom med egenskaper over 

rasegjennomsnittet. 


