Primadonna

INTAGCH NOAGCH DKAGCH DKSPCH DKKDM13(guld)
Shenaja Just an Illusion
Og har kaldenavnet Primadonna

Primadonna er så heldig at være sponsoreret af KIG IN i Nysted og Farmi
na Team Breeder
Primadonna er nu blevet Danmarks mester, VM bronze vinder,
INTERNATIONAL AGILITY CHAMPION, NORSK AGILITY CHAMPION, DANSK
AGILITY CHAMPION og DANSK SPRING CHAMPION!!
Læs mere om hendes resultater her
Dejligt med støtte fra sin kennel!

Primadonna er min 2. sheltie, og jeg købte hende hos Kennel Shenaja,
Sorø. Hun er efter gode arbejdslinier, og flere af hendes tætte
familiemedlemmer har opnået flotte resultater i agility, så jeg tvivlede ikke
med at købe hende.
Hun er en meget glad hund, og har en fantastisk personlighed. Alle falder
for hende, både mennesker og hunde. Vi havde det svært i starten, men hun
nu er min øjesten. Alle vores stridigheder har kun knyttet os tættere
sammen, og lige så meget som vi kan frustrere hinanden til tider, lige så højt
elsker jeg hende :)
Hun rykkede så hurtigt, og jeg glemte desværre alt for tit at hun kun er 2 ½
år, og kom til at forvente alt for meget af hende da hun var rykket i klasse 3...
Men hun er bare så sej :) Og har allerede til dato, (14.04.11) været udtaget til
alle de finaler hun kunne, dvs 5, og vandt den ene, og det gik lidt for stærkt i
den anden :P Men jeg er bare stolt over det vi har opnået allerede!
Primadonna er bi blue merle, og er bærer af blue merle og sort/hvid.
HD: AA
AD: 00
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CEA/PRA: Øjenlys fri d. 15. november 2011
Genetisk fri for CEA
MDR1: Normal (genetisk fri)
34,3 cm
Læs mere om hende længere nede

Primadonna aka. stirreren! Som vi kalder hende :P Hun har ikke helt
forstået det med, at når man kigger hundene ind i øjnene, skal den bliver
underdanig og kigge væk... Men Prima holder blikket, og leger stirre
konkurrence.. Og det kan hun gøre i virkelig lang tid, ind til hun også
begynder at brumme/snakke ;)
Primadonna er en hård hund. Hun er ikke bange for noget, men tilgengæld
nogen gange lidt for stærk.. Hvis man til stævner eller andre steder går
forbi et hegn hvor hundene ryger frem og gør og knurre, vender hun bare
blikket mod dem, stopper op og kigger på dem som om hun tænker: "Og
hvad??? Hvad ville du sagd?? Du står bag ved et hegn?? Det plat at puste
sig sådan op"
Hun er god ved alle hundehvalpe som børn, hun elsker at vaske min kusines
lille datter (1 år), og sørger både for at rense hænder for mad
og rense øre og øjne :) Det ser så sødt ud.. Lille Luna er dog ved at lære at
skubbe hende væk, når hun ikke gider mere :)
Prima har dog også en særlig evne til at få selv de største og og vilde
hvalpe, til at stå stille og lade sig ordne og undersøges :) Hun elsker hvalpe,
og har svært ved at koncentrere sig om noget andet, hvis der lige kommer
en hvalp fordi, (sådan er det faktisk også lidt med babyer;)
Hun er en meget elskværdig pige, og alle hun kender bliver modtaget med
en stor og kærlig velkomst :) Og ins til for 1 års tid siden, har hun været så
menneske glad, at alle kunne tage hende og gå, og hun glædeligt gik med :)
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Nu er hun dog blevet ret mor-pattet på det sidste ;) og vil helst mig, hvis
med mindre jeg giver ordre på andet :) Men det er derfor blevet lidt nemmere
at gå med hende i snor, for hun er stoppet med at hoppe op af gud og hver
mand vi møder :) Men det har også krævet meget træning!

Prima er en rigtig Primadonna! Og passer sin pels meget fint, hun kan ikke
gå hvis hun har fået en gren i pelsen, og går først videre når hun har fået
den ud og rettet pelsen på plads igen ;) Hun vil helst ligger i den bløde kurv,
eller trækker gerne et tæppe ned fra sofaen hvis kurven er optaget :) Og så
kan hun et blik som siger "Du ulgede bare ikke lige min pels der!!!" Hvilket
er et blik man får, hvis man får vendt et hår forkert ;) og så bruger hun
meget lang tid på at få sat den ordentligt igen :P
Hun er en meget selvstændig hund, og går gerne sine egne veje, hvis hun
synes de er bedre... Ingen tvivl om at hun tror på sig selv, og gerne udfordre
en hvis hun føler sig forbigået... Den hund har så meget personlighed at jeg
aldrig har oplevet noget lignende :D
Hjemme ved os ved hundene godt de ikke må komme i sofaen, men en aften
hvor jeg sidder med en tæppe over mig, kigger hun på mig med et intenst
blik, og vælger at fastholde blikket da hun så hopper op og ligger sig på
tæppet, som var det det mest naturlige i verden.. Jeg bliver meget
overrasket, men siger et par gange at hun skal gå ned, og hun gider ikke
engang løfte hovedet... Så hæver jeg stemmen lidt, og hun kigger på mig
med et blik der siger: "Gider du lige lade være med at larme sådan, jeg
prøver at sove!" Så skubber jeg lidt til hende med foden, og siger igen at
hun skal gå ned... Så kommer blikket og hun brummer lidt, og det lyser ud
af hendes øjne: "Det gør du bare ikke en gang til" Og hun holder
øjenkontakten... (Hvilket hun er meget god til) Det ender med at jeg er nødt
til at bære hende ned fra sofaen, hvilket hun bestemt ikke er tilfreds med...
Men hun affinder sig med det og spiller fornærmet et par timer fra kurven af,
hvor hun ligger fladt med hovedet men man kan se øjnene skæver over mod
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sofaen nogle gange.... :P Den skøre hund :)

Hun er så sjov, den sjoveste hund jeg kender.. Og hun snakker utrolig
meget! Brummer og "knurre" (positivt) og små gør hvis man snakker til
hende, eller kommer hjem, eller møder nogle hun kender, eller hvis man
skælder hende ud.... Primadonna vil ALTID have det sidste ord, og og skal
altid diskutere lidt og sige hun ikke er enig i ens kommando og kun vælger
at gøre det fordi hun tilfældigvis selv havde lyst og ikke fordi man bad
hende om det :P Tossede hund! Jeg elsker hende så meget, hun har så
meget personlighed og jeg elsker hver en ting af den!!
Vi har fået det mest fantastiske samarbejde, og jeg stoler så meget på
hende! Og det er det samme omvendt... Det gør dog også vi har vores
problemer på agility banen en gang i mellem.. Jeg kan sende Prima langt fra
mig, og hun er fantastisk til at gøre forhindringerne færdige selvstændigt
selvom jeg bevæger mig væk, men problemer kommer hvis jeg
sender/handler hende mod noget forkert, og så vil rette det og kalde hende
væk.... Så kan hun godt blive lidt ´"sur" på mig, og skælder mig lidt ud, i
mens hun løber en stor Primadonna bue før hun vender om, men igen, alle
har vel sine svagheder :) Og det er svært at straffe hende for hendes
"svaghed" når det faktisk er min egen skyld til at begynde med....
Hun er fantastisk at arbejde med, og bliver ved og ved og ved og ved.....
Nogle tænker forskellen på border collier og sheltier er at bordere bliver ved
og ved med at arbejde, og sheltier bliver trætte hurtigere... Men min 3 tøser
prøver ihærdigt på at drøbe den myte, for alle mine fortsætter gerne indtil de
knapt kan gå lige mere... Prima kan blive ved og ved, men til sidst tager hun
større og større buer, og så er det på tide at holde pauser... Hun har altid
hovedet med, og tager alt ny handling i stiv pote!
Hun er 34,3 cm høj, og løber derfor lille klasse, hun sætter mere og mere fart
for hver gang vi træner, og jeg bliver stadig overrasket :) Som i kan se i
hendes videoer, sker der stor fremgang fra de første par videoer af hende,
og til dem nu..
Hun har altid haft perfekt spring teknik, jeg har dog trænet en del spring
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teknik med hende, men hun er naturtalent :) river hun ned er det oftest mit
problem, og selvfølgelig nogle gange er hun bare uheldig som alle andre...

I bund og grund er hun bare en fantastisk hund, som har en helt speciel
plads i mit hjerte, (lige som de 2 andre) men de alle på hver deres måde...
Prima er så talentfuld, og giver mig mange ting, som jeg nok tager lidt
forgivet, hun har så meget gå på mod, og fremadrettet og ikke bange for
noget som helst! Hun er en jordfræser og tager meget lange skridt, så
hendes løb ser ikke altid så hurtige us, men hun er bare så god til at finde de
bedste og optimale linier i mellem forhindringerne! Jeg må indrømme at jeg
forventer mig meget af hende i fremtiden :)
Jeg ved hun bliver verdens bedste mor, og jeg glæder mig så meget til at
møde hendes små babyer i 2012, men jeg må indrømme at jeg også glæder
mig til at kunne træne med hende igen :) Hun gør mig så glad, og løber
agility fordi hun elsker det, og med det største smil på! Vores største mål i
2011 var at slå Susanne Priers Unique, han har i mange år været Danmarks
bedste, og en af de mest fantastiske og talentfunde hunde i verden, så jeg
vidste det var at stile højt, men for at være de bedste må man også slå den
bedste... Og det har vi gjort et par gange i år, jeg er totalt stolt :D
Primadonna og Unique og Susannes 2. hund Dweet (alle Monty børn) plejer
at bytte pladser i top 3 hvis de er fejlfrie :D Seje hunde vi har! (Det er Dweet
jeg vil bruge på Cider)
Der vil løbene blive opdateret om hende, og der kan følges med i vores
målsætninger, hendes resultater, og der vil blive opdateret billeder og video
når der er noget at vise :)
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