Quickly og Easy

AG1 SP1 SP2 Devons Dark Kvickly Quick (Quickly)
x
Easy From Doggone Borders (Easy)
Vi har denne gang været gennem flere potentielle hanner, 1 fra
Danmark som vi kender rigtig godt, men desværre viste sig at
have AD:2, en fra Holland, som desværre viste sig at have en lille
smule OCD, og til sidst fandt vi Easy i Belgien. Der var dog også
nogle test vi krævede før vi ville bruge ham, men Viviane som ejer
Easy, og hans opdrætter, har heldigvis været super søde og
hjælpsomme, og Easy fik taget de sidste billeder d. 26. juni, og han
blev godkendt :D
Vi faldt først og fremmest for Easy på billederne, han er super
charmerende, og nærværende på en helt speciel måde.. Til at
starte med ærgrede vi os gule og blå over at han manglede AD og
OCD status!!! Men vi kunne ikke lade være med at skrive til Viviane
alligevel.. Og der gik ikke længe før vi fik en kort svar fra hende,
samt et langt svar fra hans opdrætter!! Alt sammen super positivt,
og vi ærgrede os endnu mere...... Jo mere jeg søgte på ham, og så
billeder og video af ham og hans hvalpe, blev vi mere og mere
forelskede i ham!
Det endte så med at Viviane gik med til at få fotograferet sin 8
årige gamle arbejdshund! Vi var alle lidt urolige for resultaterne,
men der var intet at komme efter! Læs mere længere nede ved
sundhed :)
Han besidder det rolige sind, men iver efter at arbejde, som vi
ønsker som til Quickly!
Både Quickly og Easy bidrager med nogle linjer og gener til
Danmark, som vi mener besidder lige præcis de egenskaber hos
en border collie som er de vigtigeste!!
Sundhed:
Quickly:
. Fuldt tandsæt!
. HD: A/A
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. AD: 0/0
. OCD: intet påvist (fri)
. Genetisk fri for CEA
. Genetisk fri for TNS
. 48 cm høj
. 17 kg
Easy:
. Fuldt tandsæt!
. Genetisk fri for CEA
. Genetisk fri for TNS
. Genetisk fri for CL
. Genetisk fri for MDR1
. Glaucoma fri
. PRA (ECVO) FRI
. HD: A/A
. AD: 0/0
. OCD: Intet påvist (fri)
. 51,5 cm høj
Easy fik d. 26. juni 2013 som 8 år gammel, taget billeder af skulder og
albuer, da han ikke havde AD eller OCD status, men gjorde dette for vores
skyld! Vi er dybt taknemmelige, og der kom heldigvis det resultat vi
ønskede!!!
I Belgien blev de vurderet til AD: 0 og OCD: intet påvist!
Vi har fået tilsendt billederne, og har fået Ken Lindeblad fra Faxe
dyrehospital til at give en 2. vurdering af dem, han udtaler sig: "På disse
billeder forefindes hverken albuedysplasi, OCD eller nogen form for slidgigt,
disse billeder fås ikke meget bedre af en 8 årig hund!" Så vi kunne ikke være
mere glade!!
Lidt om den skønne mor:
Quickly er en tæve der er i stor kontakt med sine hyrde gener, hun hyrder
gerner på resten af flokken når de løber og leger. Hun er en aktiv pige, og er
ikke så god til at gå flere dage uden nogen form for aktivering (er dog også
stadig unghund, kun 1 ½ år, så det ændre sig jo nok lidt med alderen). Hun
elsker at arbejde, og vil arbejde med alle som har legetøjet, og i sær hvis der
er en agilitybane ;) Hun lærer så utrolig hurtigt, og har stort set altid haft
kontrol over sin krop og motorik. Quickly har ikke været i den samme
"umortoriske alder" som vores andre border collier, hun har fra start været
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bygget til fart. Hun ser lille ud, men er den største af vores tæver, og måler
49,5 cm på højeste punkt på skuldrene.
Quickly arbejder både med mig (Natasha) og Helle, og hun er lige
opmærksomme på os begge, og selvom vi skifter i samme trænings sektion,
er hun på den som har legetøjet og står på banen, og utrolig fokuseret på at
please! Hun kan stoppe hurtigt op og accelerere hurtigt igen, lige som sin
far Zac . Se flere billeder og videoer af ham her.
Orson bliver, lige som Quickly, handlet af både mor og datter, og kan
arbejde med hvem som helst! Dejlig egenskab!
En af Quicklys store egenskaber er, at hun kan slappe af når hun ikke selv
er på! Hun har en fantastisk "tænd-sluk" evne, hun er på - når hun er på, og
ellers kan hun godt forholde sig roligt. Og tænder ikke op på at folk arbejder
tæt omkring hende, men har kun øje på sin føre!
Hun er en drømme hund at arbejde med, og vil bare blive ved og ved og ved
og........! Det skal man dog huske når man træner, og at hun faktisk ikke er
så gammel, for hun lære så hurtigt, og har ikke brug for særlig mange
gentagelser for at lære nyt.. Så man kan nogen gange have svært ved
stoppe og holde pause, fordi man bliver helt høj af at træne med hende!!! :)
Se videoer af hende her
I kan læse mere om skønne Q her på hendes side :)
Denne kombination vil kun blive solgt til aktive hjem, som har(har haft eller
har stor kendskab til arbejde med border collier. Denne kombination bliver
lavet med henblik på arbejdshunde! Når det er sagt så forventer vi aktive,
men meget samarbejdsvillige hunde, som kan slappe af i hjemmet, og når
de ikke er på.
Både mor og far er hunde, som vil please deres føre, og ikke kun dem selv.
De elsker begge at arbejde, og vi håber hvalpene arver både deres
arbejdsiver, men ligeledes deres evne til at slappe af!! Begge forældre ligger
tæt på deres oprindelige instinkter, og hvalpene vil helt klart gøre sig godt
på får!
Easy er far til 4 skønne kuld hvalpe i Belgien! Der kan læses mere om dem
her
.
Der i blandt kan det nævnes at han har
. en søn som i år er udtaget til EO 2013
. 3 sønner og 1 datter som sidste år alle var udtaget til det Belgiske agility
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mesterskab
. hvor den ene lå nr. 1 efter første løb
. en anden som havde hurtigste tider i begge løb, desværre med en
nedrivning i det 1. og en feltfejl i det næste.
. en datter som er inden hun var 3 år blev belgisk mester i klasse 2
. en datter som vandt det belgiske mesterskab i agility i 2011
Vi har ingen krav om til hvilken aktivitet hvalpene skal bruges, om det er hyrdning, rally,
lydighed, dogdancins (osv.) eller agility er ikke vigtigt, men de skal aktiveres, og bruges i en
aktivitet, hvor de får brugt nogle hjerneceller :)

Vi forventer en super bygning af hvalpene, da begge hunde og deres
forældre og søskende har flotte vinkler! Hvilket forhåbenlig også vil
resultere i fantastisk spring teknik, som mor og far!
Hvalpenes pels mængde kan vi ikke spå om, men Easy har ikke super meget
pels, af en hanhund at være, og hans hvalpe er også moderate i pels, både
tæver og hanner. Dog vil alle blive langhåret.
Easy er tricolor saddleback, og er bærer af brun, og Quickly er tricolour
brun/hvid mottled.
Anadune siger der kan komme 50 % sort tricolor og 50% brun tricolor. :) og
så er det ikke til at vide hvor meget Quicklys muttled slår igennem :)
Her kan i se video af mor og far :)
{youtube}OxggjyDRTYw{/youtube}
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