Envy

Gjerulff workaholic worth Envy
aka Envy

Envy er efter Primadonna og Kite, hun er fra kuld nummer 2, the
workaholics
. Primadonna og
Kite har lavet helt igennem skønne hvalpe, så selvfølgelig lavede vi
kombinationen igen! Envy bor til daglig hos verdens bedste Jette, sammen
med
helbror Split
(
Primadonna x Kite 1, Eager kuldet
)
, og
"
storebror" Leader
(som er opdrættet hos kennel Shenaja).
Jettes kort beskrivelse af Envy: Hun er helt igennem fantastisk og perfekt :D
Kuldet er kaldet workaholics, og det beskriver Envy rigtig godt, hun elsker
at arbejde, og gerne med fuld power! Lige ledes hendes navn "workaholic
worth Envy" er spot on, hun er en helt igennem fantastisk hund, og jeg er
selv jaloux over jeg ikke beholdte hende selv!
Envy ligner sin søster Moviestar rigtig meget, både af sind, og i arbejde,
dog er Envy en smule "klogere", og husker det hun lærer, og lærer meget
hurtigt, og er vedvarende i sine forsøg på at please føren! Envy har dog
også lidt samme svaghed som sin søster ;) Hun vil gerne løbe stærkt, og
skal overtales lidt mere til at lave de små vendinger.. ;) Hun er utrolig
smidig, og har en fantastisk let og naturlig springteknik, og vendinger har
hun haft perfekt vurdering og afsæt til fra start, et rigtig natur talent, men
hun vil hellere løbe lige linjer hvis hun har et valg.
Hun er nem at sende, nem at få til at søge frem, nem at få til at comitte og
tage tingene færdigt selv, så vi har fået en masse forærende med hende,
som ikke har krævet super mange gentagelser! Fremadrettet arbejdes der så
på at ligge mere værdig i at vende tæt, i stedet for at løbe linjer og bløde
buer ;) Hun accelerere nemt, og har heller ikke her haft brug for meget
indlæring i at bruge sin krop i bevægelser, hun har gjort det af sig selv, altid
været motorisk dygtig, og godt til forståelse af både front og bag.
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Leg med legetøj har hun ville fra helt lille hvalp, og dette er vedligeholdt og
til stor glæde for Envy, både bolde og trække lege er godt! Det at
samarbejde med føren har været en naturlighed fra start, og hun er meget
mor pattet, og elsker Jette meget højt, hun sidder gerne på skødet og putter
når der ikke arbejdes! Envy arbejder også med mig (Natasha), men det er en
ting som skal holdes ved lige, da hun ser til tilknytning til Jette i højere i
værdig, end sin passion for agility. Hun er en meget glad lille hund, utrolig
social og udadvendt, hun kan med alle, og er rigtig glad for hvalpe, og så
elsker hun min søn Morgan helt ud over alle grænser!
Envy er uden tvivl hjemmets dronning, og vil gerne bestemme over
drengene, som de lader hende! ;) Men hun er ikke i tvivl om at når hun
møder sin mor, moster og storesøster, at hun kun er en lille prinsesse, og
ikke skal prøve at bestemme, hun fedter sig ind, underkaster sig, og vil
gerne fortælle på alle måder at hun nok skal lade være med at lave ballade ;)
Så hundesprog har hun massere af, og hun kender sin plads i hierakiet!
Envy er glad for at lege, og hende og Split leger utrolig meget. Ligeledes når
hun er sammen med Cute eller Movie går der løbe-leg i den!
Det er ikke rigtig noget vi vil ændre på denne lille smukke sorte hundepige,
det hun arbejdsmæssigt ikke kan endnu, det har hun ikke lært :) Det bliver
utrolig spændende at følge hende, og Jette gør et fantastisk arbejde i at
udvikle og uddanne hende! Hun har aldrig udvist nogen angst for nogle ting,
første gang hun har været på badebroer og lignende, er hun bare nysgerrig
og undersøgende! Hun er en utrolig spændende hund arbejdsmæssigt, og
med en masse gå på mod, så det bliver rigtig spændende med hendes
fremtid!
Jeg er så stolt af denne lille hund, tænk at vi har opdrættet hende,
og jeg er Jette uendelig taknemmelig over at ville indgå et samarbejde med
os!
Envy ejes af Jette Hvid og kennel Gjerulff. :)
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