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Mystique Du Grand Champ D'Aubertans
aka Mystique

Mystique er født d. 17. september 2016, og er importeret fra " kennel Du
Grand Champ D'Aubertans
" i Frankrig, og opdrættet af
Marie
.
Selvom Mystique er fra Frankrig kender jeg hendes stamtavle hel vildt godt,
og ville ikke sige nej til en hvalp fra denne kombi! Vi havde ikke selv plads til
at give hende alt den opmærksomhed hun havde brug for på det tidspunkt,
og heldigvis dukkede det bedste udstationerings hjem op, og hun bor til
daglig hos Susanne og Allan Randeris sammen med deres søn Alexander.
De har kennel Randeris, og ejer en bc fra Quicklys 2. kuld , Impi :)
Mystique stamtavle er helt klart en som jeg glæder mig til at implementere i
vores kennel!
Hendes mor er Jakady , Jakadys far er Doy , og Doy er far til Ciders 1. kuld
, hvor
Selfie, Rio og Unique
er fra, simpelthen fantastisk hunde! Jakadys mor er
Guess
, Guess er mor og søster til mange fantastiske agility hunde i Belgien,
Frankrig, Holland og mange flere! Hun giver et fantastisk sind og
temperament videre til hendes hvalpe!
Mystiques far er Grisu , ( se også mere her ). Grisu er opdrættet hos kennel
Sprightliness
, som er en kennel jeg har lagt mærke til i lang tid! Grisu er en fantastisk
agility hund, og har en super motor og acceleration, og et fantastisk drive på
arbejde! Han har været på landsholdet for Sweitz. Grisu har samme mor
som
Enzo
, og Enzo er far til
Selfies kuld
,
og disse hvalpe er blevet lige så skønne som ønsket! Så jeg kender denne
linje ganske godt efterhånden, og er virkelig glad for at få Mystique ind i min
kennel, og håber med alt jeg har, at sundheden er i orden! Temperamentet
er i hvert fald i top, og som hund vil vi ikke ændre noget som helst på
hende!
Se billeder fra Mystiques tid hos opdrætteren her!
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Mystique er blid og fræk på samme tid! Hun er en utrolig social hund, både
med mennesker og hunde i alle aldre, hun er den nemmeste at have med
andre steder, og tilpasser sig sine omgivelser! Hun har et super
hundesprog, og alle hunde kan lide hende, og kan gå med både hanner og
tæver uden problemer. Hun spiller ikke op over for tæverne, men erkender
sin plads som ikke førertæve. Hannerne synes hun er en lækker lille sag,
men hun er ganske ydmyg, og skælder dem ikke ud, blot sætter sig ned og
afventer de mister interessen...
Hendes bedste ven er familiens søn på 3 år, Alexander. De har været
uadskillelige fra start Mystique flyttede ind, og leger stadig sammen flere
gange daglig! Mystique er den eneste sheltie sammen med en flok border
collier, og slægter dem ret godt på! Hun elsker at løbe sammen med dem og
accelerere rigtig godt med dem på de lange stræk! Der er ikke særlig meget
lyd på hende, hverken i det daglige, og heller ikke når hun arbejder! Hun er
utrolig samarbejdsvillig med alle der har godbidder, og vil meget gerne
lære! Hendes favorit er godbidderne, men legetøjet er bestemt på en tæt 2.
plads, hendes favorit er pelsen i lang snor, når der trænes, hvor gladiator
boldene er hendes favorit når hun leger selv i stuen.!
Mystique er nu begyndt agility træning med Susanne, og hver gang de tager
hjem fra træning er Susanne overrasket over hvor meget hun kan, og hvor
hurtigt hun lærer! Jeg glæder mig utrolig meget til at følge dem, og håber at
hjælpe så meget jeg kan, trods der er lidt distance i mellem os... Jeg ved
Mystique bliver stimuleret dagligt og elsket hos familien Randeris, det er det
vigtigste for mig, trods mange spørger om hun er i gang med sin træning, så
ja hun træner, men Mystique vil blive trænet i det omfang det lader sig gøre,
hvor et familie liv også fungere :) Mystique har super meget potentiale, men
vigtigst for os alle er, at hun er en glad hund, som har et dejligt liv, og derfor
vil hun ikke blive presset frem! Men vi håber at hun på et tidspunkt i løbet af
2018, vil være at se på agility banerne, måske i hvert fald på spring banerne
:)
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