
F.T.Ch. Trooper Tam of Lochmuir
Avlshannen som opfylder alle de kriterier man skal stille til en førsteklasses avlshund

Troopers afstamning er selvfølgelig en del af forklaringen på successen. Hans far, F.T.Ch. Symington Clarerone of Leadburn, var i 
1990ʼerne en af de absolut førende hanner i England., både som markprøvehund og som avlshund. Denne førerposition understreges af, 
at Clarerone 2 år i træk (1993 og 1994) blev nr. 2 på Det Engelske Championship. At Clarerone var så dominerende skyldes helt sikkert, 
at han er linieavlet på de meget berømte Palgrave hunde, som var kendt for deres ekstraordinærer vildtfindende egenskaber.

Troopers moderlinie er også yderst interessant. Umiddelbart mindre kendte hunde, som dog alle har været højt respekterede jagthunde i 
Skotland, men de har blot ikke været ført på markprøver. Linierne går dog tilbage til nogle af de mest berømte Labradors fra 1970ʼerne, 
og repræsenterer således championshipvinderne i 1971-1973-1974-1976-1980.
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F.T.Ch. Trooper Tam of Lochmuir
Avlshannen som opfylder alle de kriterier man skal stille til en førsteklasses avlshund

Mange kan fortælle de har en tophan, men meget få kan bevise det som Trooper.

Fysisk sundhed: Trooper er HD scoret i England: 4-4= 8. Til orientering kan oplyses, at gennemsnittet  
 for HD fotograferede Labradors i England er en samlet score på 16.
 
 Trooper er øjenlyst hvert år siden han kom til Danmark i 1997, og er hvert år erklæret  
 fri for arvelige øjenlidelser - sidste øjenlysning er 08.02.2005.
 
 Trooper er født den 15.5.1992, og på trods af sin høje alder er han stadig utrolig stram  
 og vital med et bevægelsesmønster mange yngre hunde ville misunde ham.
 Trooper er stadig med på enkelte jagt på trods af sin alder.

Psykisk sundhed: Trooper har et ypperligt temperament uden nogen former for nerver. Han har selv bevist
 sin store dresserbarhed og stærke psyke gennem sine flotte markprøveresultater, men at
 han også evner at avle sine egenskaber videre bevidner hans afkoms ekstraordinære
 resultater.

Markprøveresultater: Trooper er Engelsk Field Trial Champion og har deltaget på Det Engelske 
 Championship i både 1995 og 1996.

 Trooper har ligeledes deltaget på Det Danske Markprøvemesterskab 1997.

Trooper som avlshan: Inden Trooper kom til Danmark i 1997, nåede han at blive far til enkelte hvalpe på de
 britiske øer. På trods af en begrænset kvantitet af hvalpe, har Trooper alligevel 
 kvalitativt sat sig markante spor i den britiske labradorverden. Han er således far til 
 3 F.T.Ch. “over there”. Disse repræsenterer championater i både Irland, Skotland og  
 England.

 Her i Danmark har Trooper markeret sig som en af de absolut bedste avlshanner 
 nogensinde. Her i Danmark er han således far til:
 Markprøvemesteren 2001, 2002 og 2004
 3 Danske Field Trial Champions
 Årets mest vindende markprøvehund i 2001, 2002 og 2004.
 Yderligere 3 andre hunde som er blevet 1. vinder i vinderklassen
 samt adskillige andre hunde som er markprøvepræmieret.

 Trooper har også markeret sig med fremragende afkom i det øvrige Skandinavien.
 2 Svenske Field Trial Champions
 samt flere markprøvepræmierede hunde i både Sverige og Finland. 
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