Natasha om Smiley

Skrevet d. 7. januar 2021
Smiley er som sagt ikke opdrættet af os, men det kunne hun lige så godt
have været. Hun er så meget lig mine hunde og alle de kvaliteter jeg netop
synes de har, og som jeg elsker!
Jeg elsker hendes store ego, hendes gå på mod, hendes bygning og evne til
at accelerer, hendes power og drive, og endnu mere hendes glade og åbne
temperament. At hun så også er en yderst smuk sheltie, er bare en kæmpe
bonus!
Smiley har et ego som min Primadonna, hun lader sig ikke stå tilbage for
noget eller nogen som Cider, hun er evigt glad som Shine, og nem venlig og
social familiehund med kæmpe power som Movie, og endnu mere
fantastisk, så har hun arbejdsvilje og drive det matcher dem alle!
Smiley udfordre gerne rangstien, for at finde ud af hvor hun høre til.
Allerede i en ung alder viste hun, at hun ville frem i verden, og udfordrede
mine tæver ;) men hun accepterede med det samme, når mine tæver pænt
fortalte hvor hun hørte til, og der har aldrig været noget efterfølgende, og
hun går nemt ind i vores flok når hun er her. Smiley holder sig aldrig tilbage
med noget, og hun tager gerne styringen hvis hun kan, og derfor har hun
behov for en ejer/handler som kan vise vejen.
Jeg elsker en glad og social sheltie, og uden vi har behøvet at arbejde for
det, er Smiley lige som vi ønskede hende! Jeg elsker at hun er lige så glad
for at se mig, som de hvalpe vi selv har opdrættet, men jeg er endnu mere
glad for at hun generelt er social, og elsker mennesker. Dog bliver hun ikke
forstyrret når hun arbejder, men har fuldt fokus på det hun skal, og andre
mennesker har ikke interesse!
Hun er en hund som kan gentage og terpe øvelser, uden at man skal
bekymre sig for om hun mister gejsten! Hun fortsætter med samme power,
og kan også tåle at en belønning er udeblevet hvis der sker gentagne fejl.
Hun er samtidig meget klog, lærer ekstremt hurtigt, og derfor farlig at
indlære forkert adfærd, da den kan hænge ved, og hun til tider kan tro at
hun ved bedst ;) Hun har en masse selvtillid, troen på sig selv, samt
selvstændighed hvor hun minder meget om min Movie! De er fantastiske at
arbejde med når linjerne på banerne er åbenlyse, men når det kommer til at
ignorere hvad de selv tror er rigtigt, og i stedet følge handler, skal der lidt
mere overtalelse til ;) For at udnytte sådan en hunds rette potentiale uden at
tage deres selvstændighed fra dem, er det en fordel at vide hvad man vil
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med sin træning og have tålmodighed. Hun er uden tvivl en drømme
arbejdshund, i de rette hænder ;) Men man bliver uden tvivl belønnet for sin
tålmodighed i træningen, og vil få en hund der arbejder med fuld power i alt
du beder den om!
Jeg glæder mig utrolig meget ti at følge Julie og Smileys rejse på
agilitybanerne, resultater eller ej, så er de et fantastisk team, og Smiley
stråler når de træner sammen. Når det er sagt så tror jeg meget på dem, de
har et kæmpe potentiale sammen, og jeg vil gøre mit til at hjælpe dem på vej
! :D
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