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Millie (LPI LPII LPELIT SLCH DKUCH NUCH SUCH Highflying Just Like
That) hade ett fint år: hon blev uppklassad till agilityklass 2 och
hoppklass 2, vann sitt tredje utställningschampionat samt blev SBC:s
Agilitymästare! 2005 blev hon även 5:a Årets Agilitybeardis. Millie är
mentalbeskriven, innehar allroundsilver, har godkänt karaktärsprov
och
vallanlagstest
samt
många
topplaceringar
på
Årets
Lydnadsbeardis. Våren 2003 blev Millie stolt mamma till fyra valpar:
Melvin (H. That’s The Way, äg Kristina Westberg) blev under 2005
LPI, uppflyttad till lägre klass spår och vann första pris i viltspårets
öppenklass. Han har även godkänt vallanlagstest, Allroundbrons samt
är mentalbeskriven. 2004 blev Melvin 8:a på Lydnadslistan.
Jonna (H. That’s My Name, äg Lena Sand, Kennel Certain’s) blev
uppflyttad till lägre klass spår, fick första pris i lydnadsklass I och
blev 7:a på Årets Lydnadslista! Jonna är även mentalbeskriven.
Murphy (H. That’s My Boy, äg Joy Pedersen & Jørgen Schmidt) har
ännu inte tävlat lydnad, men vi hoppas på en debut under 2006. Han
blev BIS-Valp hos Danska Bearded Collieklubben.
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Penny (H. That’s Just Me, äg Linda Jönsson) blev på lydnadsdebuten
SBC:s Lydnadsmästare. På fyra starter i lydnadsklass I fick hon första
pris på samtliga, dessutom vann hon tre av dessa. Penny är
mentalbeskriven, innehar Allround Brons, har godkänt vallanlagstest
och är uppflyttad till viltspårets öppen klass. Penny blev Årets
Lydnadsbeardis 2005!
Under hösten 2005 upplevde vi vår största sorg då vi fick ta farväl av
Chess (LP LPII LPELIT SLCH DKLCH Remmen’s Noble Duchess) efter
ett långt, friskt och innehållsrikt liv. Saknaden efter henne är stor,
men vi är tacksamma för alla dessa år som vi fick tillsammans med
henne. Sov så gott lilla vän!

VALPPLANER...
Under senare delen av 2006 planerar
vi att Penny ska bli mamma, är du
intresserad så är du välkommen
att höra av dig!

