Wotán resultater og oplevelser

DKK: Wotán er i kl. 1 i både agility og spring
Agility oprykninger:
klasse 1
klasse 2
3 (certer)
x

klasse

Spring oprykninger:
klasse 1
3 (certer)

klasse

klasse 2

22. juli 2011, border collie classic
Wotán deltog om fredagen i deres kl. 1, og havde to super løb!
Han bliver nr. 2 i agility kl. 1, og får deres 1. pind!
Og nr. 3 i spring kl. 1, dog med en lille fejl...
Stort tillykke!!
Isabel og Wotán startede op med deres 1. agility stævne til Dania
cup 2011
:D
De kunne lige så godt starte stort :D
De løb spring kl. 1 om søndagen, og havde et super flot løb, som
endte med 2 væringer :)
Wotán havde kun prøvet et hjul før i haven, som hun havde købt i
bilka, som består af to pinde og en plastisk cirkel, og få gange ude
i klubben, så der var lidt nervøsitet om han tog det.. Men
selvfølgelig gjorde han det :D Han rev det dog ned, HURRA FOR
NEDRIVELIGT HJUL, men det gav ikke fejl, da det er af
sikkerhedsmæssige årsager det blev lavet. Da han kom til
slalommen gik han rigtigt ind, men kunne ikke rigtig finde rytmen
så han sprang en port over, 2. forsøg gik bedre! Men i slutningen
af banen skal han sendes i tunnel, og Isabel får sagt afsted, og det
betyder ud af banen og beløn med legetøj, så han løb straks ud
mod slutningen :) Søde hundebaby :D Tilbage igen, og de
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færdiggjorde løbet! Super flot debut i spring 1!
Om lørdagen kom de for at løbe agility kl. 1, og de havde et brand
godt løb! Fejlfrit, ind til 2. sidste spring, hvor Isabel løfter armen i
vejret, og Wotán smider et ben, og river ned. Men for søren en god
debut de havde!!
29. maj 2010
Stort tillykke til Wotán, som har bestået og vandt LP 1 med en flot
kritik :)
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