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DcH DM 2011
Selvom vi ikke fik nogen ny titel med hjem, så er jeg stolt af min
hunde pige :)

Vi havde en hyggelig weekend, og det var fedt at løbe med den opbakning!!
Videoer af Primas løb kan ses på Primas side :)

DCH DM's regler om DM blev lavet om sidste år.. Hvor det før hen, har været
en konkurrence med bedst af 3.. Er det nu lavet om, lidt mere kompliceret
men når man først er inde i det er det meget sjovt :)
Man starter med en løbe et spring og et agility løb om lørdagen, og ud fra
dem bliver man så kvalificeret til en enten A og B finale.. Og i A finalen er
det man løber om Guld Sølv og Bronze.. Men det som gør det spændende
er, at selvom man ikke har haft heldet om lørdagen, så kan man stadig nå
det :) For man kan også løbe for noget i B finalen.. Nr. 1, 2 og 3 i B finalen
bliver nemlig også kvalificeret til A finalen :) Så det bliver lidt mere
spændende på den måde...
Og de foregående resultater tæller ikke med, så man starter helt fra 0 :)

Sidste år var jeg med med Doobi, og der synes jeg reglerne var lidt øv.. For
hun er en sikker hund, og jeg var sikker på hun ville blive kvalificeret til A,
hvilket hun gjorde... Og Så kan nogle som har fået to disk lørdag, og bliver
danmarks mestre, hvis de ikke er "heldige" søndag... Men men, lidt god skal
man jo være, da man jo skal igennem 2 løb om søndagen..
I år med Prima, synes jeg dog tilgengæld de nye regler er super gode! For
hun er en meget knald eller fald hund, så jeg tænkte at 4 fejlfrie løb på en
weekend......det kom ikke til at ske... Så langt er vi ikke endnu..
Så jeg kan sætte mig ind i begge holdninger :)
Men igen, jeg synes jo også at for at være den bedste skal man slå de
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bedste! Så hvis man vil være Danmarksmester, så må man bare slå alle de
andre, for det gælder jo om at vinde når det GÆLDER!

Og så lidt om mine egne løb..
Prima skulle løbe som en af de sidste i spring løbet, jeg synes banen lå godt
til os.. Men jeg var lidt i tvivl om slalomindgangen... Hun plejer at trække på
den, men ovre på opvarmnings banen, der så hun den slet ikke :/ Så jeg
vidste at hvis det gik galt på banen, så var det den slalom.... Og ja, det var
det.... 1 2 3 DISK! Øv øv, ikke den bedste start.. Men heldigvis med de nye
regler, så var Danmarksmesterskabet jo ikke umuligt..
Nu satte jeg mig for, at ville vise hvad vi kunne i det næste løb, og at vi var
berettiget til at deltage :) Og så kunne det være meget rart at have en god
fornemmelse i maven til B finalen...
Og ja, så sej hun var :D Det var et super løb! Og jeg er så stolt af hende, det
var nemlig ikke lige vores type bane...
Jeg havde besluttet mig for at holde hende på felterne, da jeg hellere ville
give den gas i B finalen, og trække hende hurtigere af der...

Og hun er bare så sød.. Og der var en speciel slalomindgang, og efter vores
lille uoverensstemmelser i det første løb, blev jeg lidt i tvivl om hun nu ville
tage den? Men selvfølgelig gjorde min seje hund det :P
Vi vinder agility løbet :D
Men pga af vores disk i spring, er vi stadig kun kvalificeret til B finalen..
Så vi skulle op tidlig søndag morgen, og løbe om vores chancer for en A
finalen, og en ny title...

Det var meget tåget søndag morgen, og jeg var i tvivl om de ville sætte os i
gang.. For jeg havde problemer da jeg gik banegennemgang, og synes ikke
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sigtbarheden var okay.. og slet ikke for hundene.. OG hvad med Primas
løbefelt på a'et, hvordan ville Prima have det med at skulle springe ud over
toppen på noget, hvor hun ikke rigtig kan se hvor hun lander??? Men tågen
nåede at lette lidt mere, men som i kan se på videoen, så var den ikke helt
væk.. Men min seje hund var fuldstændig ligeglad!!

Banen var rigtig fed at løbe, og slutningen var spændende... de kommer fra
balancen skal i en tunnel, og forbi balance feltet igen og ind i en tunnel
under a'et.. Og Prima er kendt for at elsker sine felter, så hun stiller sig på
dem så snart hun har muligheden, så det var med at trække hende forbi, og
have fokus fremme på den næste tunnel.. men så ser hun a'et, og jeg må
tage et skridt ind mod tunnelen, og får sendt hende op af i banen, og hun
drejer den forkerte vej... Det føles som en evighed, før hun er drejet den
rigtige vej og forbi fælderne, men det ser ikke så vildt ud på videoen...
YES vi vandt løbet, og blev kvalificeret til A finalen.. Min seje hund havde
vundet de 2 agility løb :)
Nu skulle den bare have gas! :D
Vente tiden føltes lang... Og det var en lidt speciel følelse, for jeg følte jo
allerede at jeg havde vundet :) Og så skulle jeg ind og løbe igen, så det var
vist fint at have lidt tid til at kunne sætte sig ordentligt op til det næste og
sidste løb..
Men jeg synes banen var okay til os, den var svær, men det skulle den jo
også være til en finale.. Men det var ikke noget vi ikke kunne klare til
træning, så kan vi også her :) Det sagde min far til mig mange gange, og det
er også rigtigt, selvfølgelig kunne vi det :) (sagde jeg til mig selv)
Og det kunne vi også.....næsten.... Der stod lige en slalom...
Lige til slut tager hun en af sine berømte store buer, og tager 1. port af
slalommen... Øv disk lige til sidst :(
Heldet har ikke lige været der til DM'erne, dem brugte vi nok på alle de
certer vi vandt her til slut i sæsonen :P Så en titel rigere blev vi da i år ;)
Så håber jeg på vi bliver en titel rigere igen næste år, så må vi se hvilken en
det bliver :P
Men jeg er super stolt af Primas løb, hun er vokset så meget! Og i finale
løbet satte hun næsten ikke en pote forkert, inden slalommen... Så sej hun
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var.. Og dejligt at se at hendes felter bare virker, og at hun har forstået man
bliver på både balance og vippe til man får lov! Selvom jeg bevæger mig
videre :)
Så stolt af min søde Primadonna!!
Nu venter jeg så bare på at hun kommer i løbetid, og forhåbentlig får nogle
lækre lækre puppier :D
Elsker min søde seje smukke hundepuppy!

4/4

