Beat over 1 år

Nyt fra Mia og Beat
10. februar 2014
Så har jeg haft Beat i et år, og det er slet ikke til at fatte.. Synes lige at man
har gået og sagt at hun er 12 uger gammel..
Mange fantastiske ting er sket på dette år, og ved slet ikke hvor jeg skal
begynde..
Beat er blevet udstillet da hun var 9 måneder, og fik rigtig meget ros for
hendes gang og bygning. Manglede selvfølgelig at udvikle sig færdig, så det
blev til et rigtig flot blåt bånd med fin kritik..
Da Beat fylder 10 mdr består hun sin første LP1 prøve med 165 point.. Og
hold kæft hvor var jeg bare stolt over min brunette.. Hun var overhoved ikk
påvirket af min nervøsitet, og lavede bare øvelserne som hun også gør
derhjemme.. Mit næste mål er så at blive udtaget til DM i LP1 her i 2014, så vi
krydser fingre.. Kunne være lidt sejt med sådan en ung hund..
Beat bliver mest brugt til agility, hvilket jeg også synes hun er mega sej til..
Har valgt at hendes første stævne bliver når hun er 18 måneder..
Hold da op med positive ting og oplevelser med hende.
Men hun er virkelig en kvik og skøn hund. Elsker at arbejde med hende.
Selvom Beat er en brugshund, så er hun også den bedste familie hund.. Når
vi er hjemme fra træning, så skal der puttes i sofaen.. Hvilket bare er så
dejligt..!
Hun er meget rolig når vi er hjemme, eller når hun er med på arbejde..
Hvilket er en fornøjelse..
Andre beskriver Beat som en smuk og rolig hund med et fantastisk sind. Og
ja kan kun give dem ret..
Beat betyder alt, og kan ikke ønske mig en bedre hund
og Lene..

tak Helle,Natasha
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