Beat under 1 år

Her vil der komme billeder og nyt fra Beat og hendes familie :)

22. maj:
Nyt fra Mia og Beat:
Beat er nu fyldt et halvt år, det er utrolig så stærkt det er gået.
Beat er min første border collie, og bestemt ikke den sidste. Hun er rigtig
arbejdsvillig, og super dejlig at arbejde med. Hun er meget på mig, også
selvom der sker 100 andre ting rundt omkring hende.
Beat har et fantastisk sind, hun er på når hun ved det er hendes tur, og når
det er andres er hun god til at falde til ro igen. Hun er en meget kærlig hund
som charmer alles hjerter :P
Jeg startede med at gå til hvalpetræning med hende, allerede der levede hun
op til mine forventninger..
ps. Vandt sin første præmie for den bedste hund til elefantøvelsen...
DYGTIGE PIGE
Beat går til lydighed og agility. Meningen var at det kun skulle være agility,
men allerede på hvalpe holdet viste hun at hun bestemt også var god til det.
Vi er så ved at træne op til hendes første prøve i LP1 når hun er 10 mdr.
Bliver så spændende.
jeg synes allerede at det går rigtig fremad, hun er jo kun lige fyldt 6
måneder, og er næsten allerede klar til sin prøve.. :) :)
Agility tænder hun 100 % på, jo mere fart jo mere sjovt er det. Ingen tvivl om
at hun allerede nu viser at hun bliver en agility stjerne :)
Hold da op med ros hun får, men jeg kan ikke ønske mig en bedre hund end
hende.
Hun er fantastisk på træningsbanen og i hjemmet, mere kan man vel ikke
ønske sig...?
28. april:
Beat er i dag blevet målt til ca. 46 cm, 5 ½ mdr gammel

22. april:
5 mdr. + 6 dage og 13,8 kg
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18. marts:
Beat 17 uger plus 2 dage, og vægten er 11,8 kg.
8. marts:
Beat 16 uger, og vægten siger 11,2 kg
24. februar:
Beat 14 uger, 9,9 kg
16. februar:
Beat var til stævne i VAS, og klarede det bare så godt.. Hun klarede det
bedre end hvad jeg havde håbet på..
Hun mødte bror Jackson, og de kunne godt kende hinanden, de legede
ihvertfald rigtig godt sammen.. Svært at stoppe dem
11. februar:
Beat 11 ½ uge, var til dyrlægen idag, og vejer nu 8,7.. Puha mors store pige
1. februar:
Beat 11 uger, og vejer 7,4 kg.
26. januar:
Beat har været med på arbejde i dag. Hun startede med at skulle være nede i
vores kælder i salonen, men det gik ikke. Så hun kom ovenpå, hvilket går
virkelig godt. Hun sover de 9 timer hun er her. Dygtig pige!.
19. januar:
Beat 9 uger, vejer nu 6 kilo lige ud, så hun har taget 600 gram på, på en uge
:)
14. januar:
Beat har sovet fra 10:30 til 07:30, uden at skulle tisse om natten, dygtige
pige.. Og jeg fik mig en go natte søvn :) hihi
Vi har ellers brugt dagen på at være i maxi zoo, for at købe en sele der
passer til hende.
Usikker var hvertfald en ting hun ikk var.. Der var en hund på hendes
størrelse, så de fik rigtig leget i hele butikken på fuld knald..
Første nat:
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Beat og jeg gik i seng 22:30, hun havde en del svært ved at falde til ro inde i
sit bur, men det lykkes til sidst, klokken halv 4 vågner hun og skal tisse,
rigtig flot da vi nåede i haven med hende.. Bagefter gider hun på ingen måde
at sove, der skal altså ske noget, så det ender med at Beat kommer op i
sengen, og falder i søvn med det samme til 06:30
Hun har forresten lavet nummer 2 for første gang uden for, det tror jeg hun
var meget utryg ved da hun rendte rundt og piv inden hun fandt det rette
sted
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