Ciders resultater

Status 7. august 2012

8. plads til DKK DM 2013, men 3. bedste tid, desværre med fejl.
SØLV vinder i hold til danmarksmesterskabet 2013
SØLV vinder i individuelt til nordisk mesterskab 2013
GULD vinder for hold til Nordisk mesterskab 2013
Udtaget til finalen til European open 2013, får en 19. plads og bliver bedste
dansker! (Desværre en slalom fejl, men har alligevel en tid til nr. 5!)
Udtaget til European Open 2013
Udtaget til Nordisk mesterskab 2013
Udtaget til DcH DM 2013
Udtaget til DKK DM 2013
Udtaget til Kingsmoor cup finalen 2013
VINDER af Maxi Zoo cup, Sammen med Cia og Caoz 2013
Udtaget til Vilhelmsborg finalen 2013
VINDER fælles BRONZE i hold til verdensmesterskabet 2012
VINDER GULD i agility hold løbet til Verdensmesterskabet 2012
Får en 8. plads i spring individuelt til verdensmesterskabet 2012
GULD VINDER i hold til Danmarksmesterskabet 2012
Blev nr. 6 individuelt til Danmarksmesterskabet 2012
Kvalificeret til finalen ved European open 2012
Fik en 29. plads i hold agility løbet, ud af 372 hunde (blandet af små og
mellem hunde)!
Fik en individuel 9. plads (ud af næsten 200 hunde) i spring til European
open 2012
Udtaget til European open 2012
Udtaget til det Danske Agility Landshold, og skal deltage ved Nordisk
Mesterskab og Verden Meterskabet 2012
Vundet 1 norsk agility certer
Vundet 3 norske spring certer
Dansk Spring champion (2 år 17 dage)
Dette har Cider opnået inden hun blev 2 år:
DANSK AGILITY CHAMPION!
Blev KL. 3 i DKK, på KUN 6 stævner!! (2012)
Udtaget til DKK DM 2012!
Nr. 3 i Maxi zoo cuppen, sammen med Cia og Caoz! 2012
Vinder af Hvalsø cup! 2012
Deltaget i Vilhelmsborg finalen 2012
Har 2 spring udtagelser til DM i DcH
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DKK
Agility oprykninger:
klasse 1
x x x
x
x
x
DANSK AGILITY CHAMPION!

klasse 2
x

x

DM-udtagelser i agility:
X (Albertslund 29/4)
X (Roskilde 6/5) Cider er nu udtaget til DM!
X (Hvalsø 12/5)
X (Viby 18/5)
X (Viby 19/5)
Er udtaget til DKK DM!!
Spring oprykninger:
klasse 1
klasse 2
x
x
x x
x
x
x
x
DANSK SPRINGCHAMPION!

x

klasse 3 (Certer)
Cider er nu

x

klasse 3 (Certer)
Cider er nu

DM-udtagelser i spring:
X (DKK Roskilde 6/5)
X (Hvalsø 12/5) Cider er nu udtaget til DM!
X (Viby 18/5)
X Viby 19/5)
Er udtaget til DKK DM!!
DCH
Agility oprykninger:
klasse 1
x
x x

x

klasse 2
x
x

x

klasse 2
x
x

x

x

klasse 3
x

DM-udtagelser i agility:
Spring oprykninger:
klasse 1
x x
x
DM-udtagelser i spring:

x

x

klasse 3
x

X (Fakse 25/2)
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X (Vilhelmsborg 18/3)
X (Stevns 14/4)

X ( Vordingborg 20/5)
Cider har haft en fantastisk debut, og start på hendes 1. sæson!

1.-7. juli 2012
Ugestævne i Stavanger (Norge)
Søndag:
Agility åben: Jeg viser Cider frem mod et spring, hvor hun skulle være drejet
af mod en tunnel :( Disk..
Agility kl. 3: Cider er fejlfri, og har et super løb, og bliver nr. 2 efter Prima.
Spring kl. 3: Cider har super sej, og vinder klassen, og sit 1. norske spring
cert!
Mandag:
Spring åben: Super løb hun har! Og vinder klassen!
Agility kl. 3: Hun river desværre 2. pind, men et super løb, og 2. bedste tid,
lige efter Prima, som vinder :)
Spring kl. 3: Cider tager forkert tunnel hul :( Disk...
9. juni 2012
DcH Køge:
Spring kl. 2: Hun river desværre en pind, men har hurtigste tid!
Spring åben: Cider kører med klatten, og slår Prima, og vinder klassen :)
Agility kl. 2: Cider har et super fint løb, og vinder klassen!
Agility åben: Hun hopper af vippen :/ Og vil så ikke ud til spidsen bagefter
så jeg hjælper hende ud, disk..
3. juni 2012
DKK Hillerød:
Agility åben: Ikke de hurtigst felter, men hun er fejlfri, og bliver nr. 2 efter
Dweet.
Spring åben: Hun har et super løb, og vinder klassen :)
Agility kl. 3: En meget svær bane, men Cider gør det til UG, og bliver nr. 2
efter Prima
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Spring kl. 3: Igen en svær bane, men hun gør det igen perfekt, og bliver nr. 2
efter Dweet, og får certet!
DKK Ribe pinsen 2012:
Lørdag:
Agility åben: Cider har et super fint løb, og bliver nr. 2 efter Prima
Spring åben: Cider er lidt fræk, og besluttede for gøre det modsatte af hvad
hun fik at vide ;) Disk.
Agility kl. 3: Selvom vi bruger lang tid på felterne, så vinder vi klassen, og
hun bliver DANSK AGILITY CHAMPION!
Søndag:
Agility åben: Hun river 2. pind, og den sidste :/ Øv... For hun har et helt
perfekt løb, og havde hurtigste tid!
Spring åben: Hun har et fedt løb!! Og bliver nr. 2 efter Dweet, og slår Prima :)
Spring kl. 3: Det var en svær bane, men det kunne man ikke mærke, da hun
løber den super fint, men jeg trækker hende for tidligt væk, og en lille
væring
Mandag:
Tunnel kuller: fejlfrit og nr. 2 efter prima
Agility kl. 3: Jeg vælger at træne felter, og hun går fra balancen for tidligt, og
bliver sat tilbage. disk
20. maj 2012
DcH Vordingborg
Søndag:
Spring kl. 2: Græsset er så højt at hun falder i det, i slalommen, og får en
fejl, men vinder alligevel klassen
Spring åben: Hun har et super sejt løb, og vinder klassen!
Agility åben: Hun får en lidt for stor bue, og tager et spring i stedet for
tunnellen, en lille disk
Agility kl. 2: Hun får ikke feltet på A'et :( og jeg tager det om, og fejl igen, og
så går jeg ud..
17.-18.-19. maj 2012:
DKK i Viby:
Torsdag:
Agility kl. 2: Cider er en stjerne! Vinder løbet og sin sidste pind, og er i kl. 3
på kun 6 stævner!
Spring kl. 2: YES vi gjorde det!! Hun er igen fejlfri, og er nu i klasse 3 i både
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agility og spring på kun 6 stævner, og har vundet alle sine oprykninger!
Spring kl. 3 debut: Hun er ret sej, men river en pind, og så kæmper jeg ikke
for at redde disken....
Agility kl. 3 debut: Hun er så COOL!! Hun har super løb og bliver nr. 2 efter
Prima, og vinder sit 1. cert!!
Fredag: Natasha næsten uden stemme (meget hæs)
Agility åben: Cider har et super fint løb, fejlfrit og bliver nr. 3 efter Prima og
Dweet :)
Spring åben: Hun er da bare sød, endnu et fejlfrit løb, vinder klssen med
over 2 sek. til nr. 2 :)
Agility kl. 3: Hun har et super sejt løb!! Fejlfrit, vinder klassen OG et et cert
:D
Spring kl. 3: Hun er pludselig meget fremadrettet ;) En lille disk...
Lørdag: Natasha uden stemme!
Agility åben: Hun fortsætter stilen fra dagen før! Fejlfri og vinder klassen
med over 2 sek. til nr. 2 :D
Spring åben: Hun har et super fint løb, og bliver nr. 2 efter Prima :)
Spring kl. 3: Endnu et super fint løb :D Men igen slår Prima hende lige, så
Cider bliver nr. 2
Agility kl. 3: Sidste løb, og vi var begge meget trætte, hun får en feltfejl og
en disk lige efter, men så var resten fint :)
12. maj 2012:
DKK i Hvalsø:
Spring åben: Seje hunde pige! Hun er fejlfri og får sin sidste udtagelse til
DKK DM, med en 3. plads, slet af Prima og Dweet.
Agility åben: Endnu et super løb, fejlfrit og hun vinder klassen! OG vinder
HVALSØ CUP!!
Spring kl. 2: Fejlfri igen, og vinder klassen!
Agility kl. 2: Endnu et fejlfrit løb, og hun vinder denne klasse også!
5.-6. maj 2012:
DKK Roskilde:
Lørdag:
Spring åben: Lille Cider holder en fest ;) Disk...
Agility åben: Super løb, og hun får en flot 3. plads!
Agility kl. 2 debut: Hun gør det helt perfekt! Og vi vinder klassen!
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Søndag:
Spring åben: Super løb hun har :) Og hun får en flot 3. plads!
Agility åben: Endnu et smukt løb! Hun bliver nr. 2 i klassen! MEN vandt
bedst af 2 åbne!
Spring kl. 2: Hun har endnu et sejt løb! OG vinder klassen!
28.-29. april 2012:
DKK i Albertslund:
Lørdag:
Agility kl. 1: Super sej hun er, hun er igen fejlfri, og vinder klassen!
Agility kl. 1 ekstra: Hun løber uden om et spring og vippe, og så tager jeg
det op. (disk)
Spring kl. 1: Hun er så sej! Hun er fejlfri og igen vinder hun klassen!
Spring kl. 1 ekstra: Tager ikke de sidste porte i slalommen, men ellers et
fejlfrit løb. (disk)
Søndag:
Agility åben: Trods en lille bue hen mod slalom ;) Så er vi fejlfrie, og får en 2.
plads efter Dweet!
Spring kl. 1: Hun er igen fejlfri, og får sin sidste pind, og rykket op i kl. 2 på
kun 3 stævner! Hun vinder løbet!
Spring åben: Jeg når ikke op og trække hende i mellem, så det bliver en lille
disk, men et fedt løb :)
Spring kl. 2, eftertilmelding: hun misser springet efter tunnellen, ellers fejlfrit
:) En lille disk :)
Agility kl. 1: Dygtige Cider! Hun vinder klassen, og får sin sidste oprykning
og er nu i kl. 2 efter kun 3 stævner!
14. april 2012:
DcH Stevns:
Agility kl. 1: Hun river 2. pind, men resten er fejlfrit
Agility åben: Jeg prøvet at skifte bagved slalommen, men vi er ikke helt nået
til det i vores træning, så det blev til en væring, da hun lige drejede rundt,
men resten fejlfrit.
Spring åben: Fejlfrit!! Og vores 3. DM-udtagelse i spring :D Hun blev nr. 3,
kun slået af Primadonna og Dweet.
Spring kl. 1: Hun havde igen et super løb, og vandt klassen med et par
sekunder!
17.-18. marts 2012:
DcH Vilhelmsborg:
Lørdag:
Agility åben: Jeg hjælper hende ikke nok på et stakit, og hun kommer i
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mellem, og jeg løber videre (disk)
Spring åben: Hu synes lige hun skal have en ekstra tunnel med på vejen ud,
2. sidste forhindring (disk)
Spring kl. 1: Slalommen står ud i ingen ting, og jeg får ikke støttet hende
nok, så hun smutter fra 2. sidste port. (5 fejl) men en 2. plads :)
agility kl. 1: Hun har et super løb! Og vinder klassen, men nogle sekunder til
nr. 2.
Søndag:
Agility åben: Hun løber uden om springet efter a'et, jeg er ikke nok ops,
selvom jeg ved hun godt kan finde på det, men jeg løber videre, og hun har
ellers et super løb! (disk)
Spring åben: Det er et forholdsvis svær bane, men Cider er ret god til
handling, og den sidder ret godt fast, vi gennemføre og har et super løb,
bliver nr. 2 efter Prima, og får vores 2. spring udtagelse til DcH DM
Spring kl. 1: vi har et super fint løb, og hun vinder klassen med nogle
sekunder til nr. 2 :)
Agility kl 1: Cider har et super sejt løb, og vinder igen klassen!
6.marts 2012:
Den 25. februar var hun til DcH Fakse, og kom igennem 3 ud af 4 løb! SEJT!
Hun vandt begge klasse 1'er, og fik en pind i hver i DcH, OG så blev hun nr.
2 i spring åben efter Prima :D
19. februar 2012:
DKK VAS
Cider var sej og vandt en spring kl. 1 og en agility kl. 1, og blev disket i
ekstra klasserne (pga. af posen :) Mindre fejl.
Hun vandt derfor en pind i hver klasse.
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