Knoppers Resultater og oplevelser
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1. oktober 2012
Stort tillykke til Knoppers og Jeanett som nu er i kl. 3 i spring i DcH og DKK!
OG Gjerulff Knoppers Delight er blevet filmstjerne, han er med i børne
filmen "Antboy", som kommer i biograferne i efterårsferien 2013! Jeanett har
gjort et kæmpe arbejde i at træne ham på kun 14 dage, selvom hun har haft
fuldtidsarbejde og familie at passe også! Han er med i 3-4 scener, og er
drengen "
12-årige Pelle Nørhmann" (som har
hoved rollen)'s
hund "Skipper".
Han er blevet udvalgt i første omgang pga. af sit smukke ydre, men faldt
efterfølgende for hans glade sind og vilje til at arbejde!
21. maj 2012
Jeanett og Knoppers er på vej mod noget stort! De mangler kun det sidste
held, men havde 2 vildt flotte fejlfrie løb i Viby, men bliver lige slået af nogle
landsholds kandidater, men med en flot 4. og 5. plads!
I DcH Vordingborg havde han også flotte løb, hvor fik en 2. og 3. plads i de
åbne!
6. marts 2012
Jeanett og Knoppers har startet sæsonnen, og deltaget i DKK VAS og DcH
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Fakse! De har haft en fantastisk start på året!
Bedst kan nævnes en 2. plads i agility kl. 2 i VAS, og vandt deres 1. pind i
klasse 2! Og i Fakse fik de to DM-udtagelser til DcH's DM, med en 1. plads
og en 4. plads! STORT TILLYKKE!
Albertslund 7. august 2011
Stort tillykke til Jeanett og Knoppers som fik deres 1. pind i spring kl. 2!
Knoppers deltog også i Dania cup 2011:
Jeanett og Knoppers havde nogle rigtig RIGTIG flotte løb til Dania!
Kl. 2 banerne var meget svære end de danske hunde ellers er vant til, men
de løste dem super godt. Det blev ikke til nogle fejlfrie i denne omgang, men
2 lige ved og næsten.
Agility Kl. 2 lørdag river han 2. sidste pind, øv øv, det var super flot løb af
Jeanett. Knoppers sejler lidt, men Jeanett har is i maven, og får løst
problemerne, de er vokset meget sammen det sidste år!
Agility kl. 2 tirsdag, laver han kun en slalomfejl, og trods det er tiden til en 3.
plads, selvom den skal rettes! Super flot, da der er mange hunde i den
klasse! De havde mange løb, hvor det bare var de sidste detaljer der
mangler, spændende hvad det ikke skal blive til med dem :D
1/5-11, Albertslund
Knoppers fik sin sidste pind i spring klasse 1, og er nu KLASSE 2 I BÅDE
SPRING OG AGILITY!
STORT TILLYKKE!
30/4-11, Albertslund
Knoppers fik sin 2. pind i spring klasse 1
22/8-09, Sorø
Knoppers var til udstilling, og fik VG af Sue Ader
15/7-09, Jutlandia
Knoppers fik sin 1. pind i agility klasse 1, til deres første stævne :)
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