Primadonna og Kite

Buster With Eager To Work

x

Shenaja Just An Illusion

Buster With Eager To Work - Kite

Født: 25.07.2010
Løber i spring og agility kl. 2, efter han første sæson.
Se hans stamtavle her
Sundhed:
. Farve: Tricolour - bære af sort/hvid
. Medium hund: 37,5 cm
. Vægt: 8 kg
. HD: AA
. AD: 0/0
. Pra./Kat. frei 2010
. CEA gen. affected (Dette vil ikke have indvirkning på hvalpene, da Prima
er genetisk fri, og hvalpene derfor IKKE kan få det!!)
. MDR1: +/+ (normal) = genetisk fri
. Fuldt tandsæt

Shenaja Just An Illusion - Primadonna
Født: 20.12.2008
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INTERNATIONAL AGILITY CHAMPION, NORSK AGILITY CHAMPION, DANSK
AGILITY CHAMPION, DANSK SPRING CHAMPION
Sundhed:
. Farve: Bi blue merle, og er bærer af blue merle og sort/hvid.
. Lille hund: 34,5 cm
. Vægt: 7 kg
. HD: AA
. AD: 0/0
. CEA/PRA: Øjenlys fri d. 15. november 2011
. Genetisk fri for CEA
. MDR1: +/+ (Normal) = genetisk fri
. Fuldt tandsæt
Primadonnas titler:
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 :)
Vundet MAXI ZOO CUPPEN, sammen med halvsøster Woogi og halvbror
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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

Om Kite og kuldet:

Kite er alt i en sheltie jeg ønsker, han har bare et lille bitte minus, han har
mild grad af CEA... Jeg var længe ærgerlig over dette, og vente det med flere
forskellige kenneler, og dyrlæger, og jeg fik det samme tilbage fra alle: En
hund kan ikke være 100% perfekt, og så længe Primadonna er gentisk fri, vil
hvalpene ikke blive "syge". Kite har en fantastisk afstamning af
arbejdslinier, og har søskende + halvsøskende på begge sider med aktive
agility hunde. Dette vægter jeg meget højt, da jeg kan se spring teknik,
acceleration og arbejdsiver på flere generationer.
Han er meget rolig af gemyt, og lader sig ikke stresse af nogle omgivelser,
det samme for resten af hans familie (som jeg også har mødt)! Jeg havde
fornøjelsen af at møde en helsøster og en halvbror til VM 2012, dejlige
hunde!! Han har en fantastisk naturlig spring teknik, og kan lige som Prima
bare blive ved og ved med at arbejde! Han accelerere helt utroligt, og kan
dreje på det mindste plads! Han er meget opmærksom, og lydhør hvilket jo
kan komplimentere Primadonna meget godt ;) Hun kan til tider godt have
problemer med hørelsen ;)
Jeg er MEGET spændt spændt på denne kombination, og forventer mig
meget af disse hvalpe.. Vi krydser alt vi har for at denne kombination lykkes,
og Primadonna bliver den fantastiske mor jeg ved at hun er <3
Jeg har i fælles skab med Birgitte Schjøth fra Canicold taget beslutningen
om at parre Primadonna igen, det kunne hun bestemt ikke forstå jeg ikke
ville, og vi havde en god lang snak, og jeg stoler på hendes vise ord :)
Vi forventer hunde i lille og mellem i farverne: bi blue merle, blue merle,
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tricolour og sort/hvid. Vi forventer hunde med et fantastisk drive, og som
elsker at arbejde, lige ledes med super acceleration og elegant springteknik!
Jaaa, det kan vist ikke blive bedre ;)
I december måned fik jeg mulighed for at få ham hjem på ferie i 14 dage, i
håb om at kunne få en parring. Efter at have haft ham på ferie i 14 dage, og
leve side om side med ham, har gjort mig helt sikker på at han er den
hanhund jeg ønsker for Primadonna! Han er en hel fantastisk hund, og
falder til ro alle steder. Han gik i spænd med både vores folk, og mine
forældres! Jeg havde mulighed for at træne med ham, og han er bare
fantastisk, jeg var helt ked af at skulle af med ham igen!! :(
Vi prøvede at trække hende i løbetid via et implantat, desværre blev det ikke
til hvalpe i december 2012, men vi prøver igen i sommer 2013 PÅ NATURLIG
VIS!!
Her kan i se lidt om Kites ferie i Danmark vinter 2012 :)
{youtube}A8urXqkTBZ4{/youtube}
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