Primadonnas resultater

Status 21. august 2012
DKK DANMARKSMESTER individuelt 2013
Nr. 2 i årets agility hund 2013
Nr. 3 i årets all around hund 2013
GULD VINDER i HOLD til Nordisk mesterskab 2013
Lå som nr 1 efter de to indledende løb til nordisk mesterskab! 2013
Svensk spring CHAMPION 2013
Udtaget til DKKs DM 2013
Udtaget til DcHs DM 2013
Udtaget til Nordisk mesterskab 2013
Udtaget til European Open 2013
Udtaget som nr. 1 til Finalen til fionia cup 2013
VINDER af Hvalsø cup finalen 2013
VINDER af Kingsmoor cup finalen 2013
VINDER af Vilhelmsborg finalen 2013
BRONZE VINDER INDIVIDUELT TIL VM 2012
BRONZE VINDER I HOLD TIL VM 2012
Nr. 3 i det individuelle agility løb til VM 2012
Vinder hold agility løber til VM 2012
Nr. 12 til DcHs DM, men med hurtigste tider i de indledende løb af alle
størrelser.
International agility champion
Vundet CAC.I.AG i Norge
Norsk agility champion
Deltaget i Nordisk mesterskab 2012
Kvalificeret til finalen ved European open 2012
Fik en individuel 3. plads i agility (ud af næsten 200 hunde)!!
Fik en 7. plads i hold agility, ud af 372 hunde (Blandet af små og mellem
hunde)!!
Fik en 12. plads i hold spring, ud af 372 hunde (Blandet af små og mellem
hunde)!!
Vundet 5 norske agility certer
Vundet 2 norske spring certer
Udtaget til European open 2012
Udtaget til det Danske Agility Landshold 2012, og skal tiltaget i Nordisk
Mesterskab og Verdens Mesterskabet
Udtaget til DKK DM 2012 :)
Udtaget til DcH DM 2012 :)
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Vundet MAXI ZOO CUPPEN, sammen med halvsøster Woogi og halvbror
Dweet, i Viby 18.-19. maj 2012
Vundet CAC.I.AG 5/5 DKK Roskilde 2012
Spring champion 2012
Deltaget i Vilhelmsborg finalen 2012
Agility champion 2011
Har 2 certer i spring 2011
Vundet 2 x CAC.I.AG 2011
Deltaget i DKK DM 2011, vandt agility hold løbet over alle størrelser
Deltaget i DCH DM 2011, vandt 2 agility løb
Deltaget i Vilhelmsborg finalen 2011
Vundet årets hund finale 2010
Vundet alle sine oprykninger + certer i springklasserne
Vundet 5/6 oprykninger i agility klasserne + vundet alle agility certer
Vi glæder os til sæson 2014 :D
Læs længere nede hvordan hver enkelt stævner er gået.
DKK:
Agility oprykninger:
klasse 1
klasse 2
klasse 3 (certer)
x

x

x
x
x
x x
Prima er nuDansk agility Champion!
(i norge)

nu
agility champion!

x
x

x

x

x Prima er
Norsk

CACIAG (Bedste ikke internationale champion i agility kl. 3, til internationalt
stævne)
X X X (I Danmark)
X (i Norge)
Prima er nu International agility champion!
DM-udtagelser 2012 i agility:
X (Viby 18/5)
X (Ribe 26/5)
Er nu udtaget til DKK DM :)
Spring oprykninger:
klasse 1
klasse 2
x
x
x
x
x

x

klasse 3 (certer)
x
x
x

2/9

Primadonnas resultater

Prima er nu Dansk spring Champion!
(Sverige)
Prima er nu Svensk spring Champion!
DM-udtagelser 2012 i spring:
X (Albertslund 29/3)
X (DKK Roskilde 6/5)
X (Viby 19/5)
Er nu udtaget til DKK DM :)
DCH:
Agility oprykninger:
klasse 1
x
klasse 3!

x

x

klasse 2

x

DM-udtagelser 2012 i agility:

x

x

Er nu udtaget til DcH DM :)

x

Er nu i

X (Vilhelmsborg 18/3)

X (Vordingborg 20/5)
X (Køge 9/6)
Er nu udtaget til DcH DM :)
Spring oprykninger:
klasse 1
klasse 2
x
x
x
x
x
klasse 3!
DM-udtagelser 2012 i spring:

klasse 3

x

klasse 3
Er nu i

X (Fakse 25/2)
X (Vilhelmsborg 18/3)
X (Stevns 14/4)

3/9

Primadonnas resultater

Frem over vil der kun blive opdateret fra de store stævner (2014)
DKK Albertslund:
Lørdag: 16. juni 2012
Spring åben: Hun har et super fedt løb, sætter ikke en pote forkert, og vinder
klassen!
Agility åben: Jeg falder lige i slutningen af banen :( Og det ender i en disk..
ØV!! Alt andet sidder lige i skabet!
Agility kl. 3: Hun har igen et super løb! Og hun har klart hurtigste tid,
desværre sniger der sig en nedrivning ind :(
Agility kl. 3 ekstra: Hun kører med klatten i dag! Og vinder denne i en super
tid, og fejlfrit løb!
Spring kl. 3: Jeg får skubbet hende uden om et spring, hvor jeg ville prøve at
lave en bue for hende... Min fejl, disk.
Søndag: 17. juni 2012
Spring åben: hun har et fantastisk løb, og vinder klassen!
Agility åben: Igen et super løb, men bliver disket på 2. sidste forhindring :(
Hun taget A'et i stedet for tunnellen...
Spring kl. 3: Forkert tunnel hul :( Disk...
DcH Køge:
Agility kl. 3: Super løb hun har, men hun laver igen løbefelt på balancen :/ Så
den tager vi lige om!
Agility åben: Vi manglede denne, så vi løb meget forsigtigt, men et super
fejlfrit løb, og vi vinder klassen, og får vores sidste udtagelse!
Spring åben: Hun har et fint løb, men bliver slået af lillesøster Cider og
bliver nr. 2 ;)
Spring kl. 3: Hun river en pind, ellers fejlfrit, og med hurtigste tid!
DKK Hillerød 3. juni 2012:
Agility åben: Hun vågner ikke rigtig op før midt i banen, hvor hun laver
slalom fejl, men da vi får rettet den, så kører det som det plejer.
Spring åben: Hun løber igen forbi posen :/ Jeg skal altså huske at handle
hende ordentligt, for hun søger den ikke selv.. Men den bliver rettet.
Agility kl. 3: Det var en svær bane, men den sad lige i skabet, og vi vandt
klassen!
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Spring kl. 3: Jeg stoler ikke på hende :( og kalder alt for meget og hun går
forkert i slalom :/ OG så river hun en pind senere :/
DKK Ribe pinsen 2012:
Lørdag:
Agility åben: Vi manglede udtagelsen, så vi løb sikkert, men har en fint løb,
og vinder klassen! Og fik vores sidste udtagelse!
Spring åben: Jeg presser hende max, og der ryger desværre en pind, men vi
har hurtigste tid :)
Agility kl. 3: Hun river et spring før A'et, og så går hun senere ud af
slalommen 2 gange, og og så går vi ud af banen
Søndag:
Agility åben: Hun bliver ikke nok på vippen, og tager så næste spring fra
forkert side, disk..
Spring åben: Hun har et fint løb, og jeg får reddet en disk, da hun er ved at
tage springet fra forkert side, men jeg får rettet den, og vi er fejlfrie og bliver
nr. 3
Spring kl. 3: En svær bane, men hun klare den super godt, men da jeg skal
skubbe hende uden om en forhindring, så skubber jeg hende lige hen på en
forkert forhindring :/ disk
Mandag:
Tunnel kuller: fejlfri og vinder klassen
Agility kl. 3: Hun havde et perfekt løb, og vinder klassen!
DcH Vordingborg 20. maj 2012:
Søndag: Natasha uden stemme
Spring kl. 3: fint løb, dog ikke så hurtigt, vi vinder klassen
Spring åben: Hun hører for godt efter, og drejer inden om et spring, disk
Agility åben: Vi manglede denne udtagelse så vi tager den med ro, men er
fejlfrie og vinder klassen!
Agility kl. 3: Jeanett løber med hende, hun får en disk, men har smukke
felter!
DKK i Vby 17.-18.-19. maj 2012:
Torsdag:
Spring kl. 3: Hun satte ikke en fod forkert, og vi vinder klassen!
Spring kl. 3 ekstra: Hun er endnu en gang dygtig :D Og vi bliver nr. 2 efter
Dweet.
Agility kl. 3: Hun var sikkerheden selv den dag! Vi vinder klassen i et super
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fejlfrit løb!
Agility kl. 3 ekstra: Hun er min stjerne!! Hun vinder også dette løb!
Fredag: Natasha har næsten ingen stemme
Agility åben: Prima manglede disse udtagelser, så vi løber et sikkert løb,
men sidder lige i skabet, og vi vinder klassen
Spring åben: Jeg får ikke sendt hende godt nok på posen, og hun løber
inden om, disk
Spring kl. 3: Jeg satser for at spare mig selv, og bliver langt fra hende, men
hun løber så forbi et spring, disk
Lørdag: Natasha har ingen stemme
Agility åben: Kan ikke fortælle hende verbalt hvad hun skal, og jeg følger
ikke til dørs. Så hun bliver disket på forkert tunnel hul
Spring kl. 3: Hun løber et helt clean løb, og vinder klassen!
Spring åben: Igen er hun meget sød ved mig, og hører fint efter, vi vinder
klassen!
Agility kl. 3: Jeg var så glad for hun tog bordet, at jeg ikke fik handlet
ordentlig efter, så en disk, men min fejl!
DKK i Hvalsø 12. maj 2012:
Agility kl. 3: Prima gør alt jeg beder hende om, hun kan ikke gøre for jeg
glemmer banen.. Så det ender i disk..
Spring åben: Det var en svær bane og huske, men Prima gør det helt
perfekt, og vi vinder klassen!
Agility åben: Et helt perfekt løb... Men hun løber uden om sidste spring :(
Disk :(
spring kl. 3: Dygtig pigen hører efter igen! OG vi vinder klassen!
DKK Roskilde 5.-6. maj 2012:
Lørdag:
Agility kl. 3: Hun sætter næsten ikke en eneste pote forkert, og vinder i et
super løb! Hun får også CAC.I.AG'et :)
Spring åben: Prima har et super fint løb! Hun bliver nr. 2, slået af storebror
Luka :)
Agility åben: Øv, perfekt løb, med perfekte felter... Desværre er hun for
hurtig og jeg når ikke at skubbe hende ind på et flyv...
Søndag:
Spring kl. 3: En øv slalom fejl? Forstår ikke de kommer til konkurrence, for
hun kan alt til UG. til træning.. Hmm, men et ellers flot løb, og kun få
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hundrededele efter den fejlfrie vinder.
Spring åben: Super sejt løb!! Og hun vinder klassen!!
Agility åben: Endnu et helt perfekt løb, med de fedeste felter!!! Desværre
river hun sidste pind, men har klart hurtigste tid..
DKK i Albertslund 28.-29. april:
Lørdag:
Spring kl. 3: Prima har lidt store buer, men et fejlfrit løb! Vi bliver nr. 3, med
manuel tid, og vinder vores 3. spring cert, og bliver DANSK SPRING
CHAMPION!
Spring kl. 3 ekstra: Prima har en flot start, men så en slalom fejl :( Og det
ender i en dårlig disk :(
Agility kl. 3: FLOT løb! Desværre stoler jeg ikke på hende, og trækker hende
forbi slalommen! Men vi har hurtigste tid, trods min væring!
Agility kl. 3 ekstra: Næsten perfekt løb, men disk på 2. sidste forhindring.
Hun går for tidligt på balancen, og tager springet på bagsiden!
Søndag:
Agility kl. 3: Hun er ret vild! Får en disk da hun ikke lige høre efter, og og så
skrider hun gen fra balancen.
Spring kl. 3: Jeg gik kun 1 banegennemgang, men med lidt store buer
kommer vi igennem, og VINDER klassen!
Spring åben: Prima er totalt sej! Og VINDER klassen!
Agility åben: Hun får en ærgerlig væring på en tunnel indgang, men vi får
trænet felter, og de er helt perfekte!
DcH Stevns:
Agility åben: hun kommer forkert ud af slalommen :( Ved dog ikke helt hvor
fejlen er, midt i et sted, men jeg løber videre? Men resten er fejlfrit! (disk)
Spring åben: hun har et super løb, og VINDER klassen :)
Agility kl. 3: hun river en pind, og jeg glemmer banen, men hun gør lige hvad
jeg beder hende om (disk)
Spring kl. 3: hun river en pind, men bliver nr. 2
DcH Vilhelmsborg marts 2012
Lørdag:
Agility åben: hun river en pind, men klart hurtigste tid!
Spring åben: hun tager lige en tunnel for meget på vej ud (disk)
Spring kl. 3: river 2 pinde, og løber ind i en tunnel holder, jeg vælger at
stoppe og tjekke hende (disk)
Agility kl. 3: Hun laver slalom fejl i udgangen, jeg holder hende på balancen,
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og alligevel nr. 4
Søndag:
Agility åben: Vinder vi med et par sekunder til nr. 2. OG får sin 1. agility
udtagelse til DcH DM
Spring åben: Vinder vi, med hundrededele over lillesøster Cider :) OG får sin
2. spring udtagelse til DcH DM
Spring kl. 3: Vinder vi, med et par sekunder til nr. 2
Agility kl 3: Hun favoritsere a'et i stedet for balancen (disk)
FINALEN: Hun tager 1. bort og går så i tunnellen (disk)
DcH Fakse februar 2012
Agility kl. 3: Prima får en flyver på vippen, som jeg vælger at tage om (disk)
Agility åben: Hun går bag om ryggen på mig. Hun ville ikke op på vippen,
men meget hellere i slalom ;)
Spring åben: Vinder vi! OG får sin 1. spring udtagelse i DcH DM i år :)
Jeg laver fejl bane i spring kl. 3 (disk.)
DKK VAS februar 2012
Vi blev nr. 3, med en slalom fejl i agility kl. 3
Nr. 2 i agility kl. 3 ekstra fejlfrie
Disk i spring kl 3, og trak hende fra den sidste ekstra klasse.
Albertslund 7. august 2011
Endnu en gang tillykke til Natasha og Prima, som igen i dag vandt spring kl.
3, og fik deres 2. cert.
Albertslund 6. august 2011
Stort tillykke til Natasha og Prima, som igen vinder agility kl. 3, og får deres
3. og sidste cert, og nu har fået deres 1. title, nemlig danske agility
champions
!! :D
De vandt også spring kl. 3, og fik deres 1. cert!
Vejen 30. juli 2011
Prima vinder igen agility kl. 3 og vinder deres 2. cert og 2. CACIAG. :D
Prima blev også udtaget til DKKs DM ved at være fejlfri i agility åben.
Vejen 28. juli 2011
Prima vinder agility kl. 3, og får deres første cert og CACIAG!
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Prima deltog også i Dania cup, (alt er filmet) og havde flere flotte resultater!
Søndag: nr. 2 i agility kl. 3
Mandag: nr. 2 i spring åben,
nr. 1. i spring kl. 2, og fik sin sidste pind, og rykkede op i kl.
3 :)
nr. 5 i agility kl. 3 (5 fejl)
Tirsdag: nr. 1 i agility åben
Onsdag: nr. 5 i spring kl. 3 (5 fejl)
Fredag: nr. 2 i agility kl. 3
nr. 4 i agility åben.
Hun blev kvalificeret til finalen med en 1., 2., og 4., plads, og lå som 3. bedst
placerede
til finalen.
Jeg er så stolt over hendes flotte præstationer! Det havde jeg slet ikke turde
håbe på inden ugen startede, hun havde en smukt finale løb, som jeg
desværre ødelagde, og det var den eneste dag hun ikke var oppe og få
præmie. Ellers var hun på podiet hver dag!
Prima fik sin 3. og sidste pind i agility kl. 2 i Hillerød hundevenner, og vandt
klassen!
Så nu er hun rykket op i agility kl. 3!
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