Vi ønsker alle en glædelig jul……

Sváva’s Hazel (Tzefira)

Sváva’s Galaxy (Thriffyn)

Tzefira, vores lille ”farveblandingsBaby” har gjort det rigtig godt på
babyudstillingerne, hvor hun 2 gange har fået SL 1 og er blevet 2 x BIR BABY,
1 x BIS BABY og 1 x BIS BABY2. Derudover gør hun det rigtig godt på
arbejdsfronten også, hvor hun bl.a. går lydighed og kaninslæb. Hun har en
underskøn pels, god type og en del temperament. Og så er hun B-hund, hun
bliver meget morgensur, hvis hun skal op før kl. 0800 :-D
Thriffyn fik på sin første udstilling Excellent CK BTK3 og har gennem året vist
fine resultater på arbejdsfronten. Hun har bestået 400m kaninslæb med 1.
pr og DBH, kun 1 år og 10 dage gammel, bestod 400m/3t schweiss med en
1.pr i efteråret og placerer sig dermed på en 3 plads i Årets Sporhund TOP TI.
Og så har hun gennemført UHM. Derudover har hun deltaget i en enkelt
noviceklasse i weightpull, hvor hun trak 47 kg.
Miss Thea er i år blevet APA
DANMARKSMESTER i weightpull, klassen
– 20 pund, årets bedste træk lød på 115
kg! derudover har hun bestået den
svenske anlægsprøve for vildtspor
(600m/5t - 4 knæk) og fået en 3. pr. på
400m/3t Schweiss.

Rally-B Sváva’s Ayla (Miss Thea)

og et godt nytår!
Tazhia er i år blevet mor til sit første
kuld, nemlig H-kuldet, 1 tæve og 1
han, efter DKCH INTCH DCHVDH
KLBCH KBHV10 KLBV11 Sourcils
Xpelliarmus (P/S) og så har hun fået
Excellent på udstilling.

Sváva’s Elenna (Tazhia)
William er også Blevet APA
DANMARKSMESTER i Weightpull,
klasse – 30 pund, årets Bedste træk
157 kg! derudover har han bestået
den svenske anlægsprøve for
vildtspor (600m/5t - 4 knæk) og fået
2 x 2. pr. på 400m/3t Schweiss, 1 x 2
+ 1 x 3 pr i sprængerprøve i graven.

Sváva’s Fafner (William)

Ekstra Pral:
Rosa-Hugosa’s Thelma (RALLY-B Sváva's Bioccolo x Rosa Hugosa's Hei Tipi)
har I år både stået som DBH på 1000m kaninslæb, og deltaget I DCH’s DM I Cklassen, med nogle meget flotte udtagelsepoint (143 - 137 - 136,3 ud af 150
mulige) SUPER arbejde af både hund og fører - VI ønsker tillykke!
Jeg planlægger kuld efter Thriffyn og Tazhia i 2012
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