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Felix
Kali-Kama Master Monarch (Borderhouse Knight Rider - Kali-Kama Dutch
Spirit)

Felix har været på to udstillinger som hvalp, og det gik
fint. På DKKs udstilling i Brøndby 17. september blev
han bedste border hvalp, og det gjorde han også på DTKs
udstilling i Hårlev 18. september. I Hårlev blev han også
BIS3.

Felix i kontakt med far
Felix var også på besøg i træningsgraven i Bjæverskov,
han er godt nok lidt ung endnu, men han var meget
nysgerrig:

Felix med Kirsten i store ring
Annika Annika Ulltveit-Moe, Sverige, gav følgende
kritik i Hårlev: ”6,5 mdr. mycket bra udtryktsfuldt
hovede. Lagon med krop, mycket bra ryg, hals ryg og
svans noget rak i øverarmen, mycket bra pels og rørelse
for sin ålder, behøver ikke at vokse mere.”
Ellers passe Felix sin træning i DCH i Køge, hvor far var
med som afløser i søndags:
Felix leder efter den korteste vej til ræven

Emmy

Morris

Borderhouse Emily Rose (Foxforest Taste of Whisky – Borderhouse Anisette)

Toftahill All Time High (Borderhouse Knight Rider - Örvikens Azalea)

Emmy, også kendt som Dronningen, har været en uge på
ferie i Solrød. Det var hun ikke utilfreds med tror vi, og
det resulterede også i et par klummer, som kan læses på
www.bordertoborder.dk under menupunktet Klummer.
En del af tiden var hun hos Christian, og indtog naturligvis sofaen:

På Svensk Terrierklubs udstilling i Bjuv, 10. september
2005, dømte Rudi Hübenthal. Morris blev BIR hvalp ud
af 7 hvalpe.

Morris fremvises af Lena Eriksson i Bjuv

Molly
Emmy hygger sig
Emmy ærespræmie, som blev indstiftet i 1999, går til
bedste champion på det årlige Borderskue, som i år blev
afholdt 27. august i Fredericia. Præmien gik til Gränslandets Into the Light, opdrættet af Anne-Lie Green & Christer Rosén og ejet af Michael Lauritsen, kennel Bettfield.
Vi ønsker til lykke!

Sweet Sensation (Borderhouse Knight Rider - Tusneldas Honey)

Molly har trods sin unge alder haft en optumlet tilværelse, herunder skiftet navn nogle gange: Lillepigen, Pasmina og senest Molly. Men hun er heldigvis kommet ud af
det hele som en sød, glad og omgængelig hund. Opdrætterne Susanna og Klaus har skrevet en fin artikel om
hende, som netop er offentliggjort i Borderposten 35, og
med forfatternes tilladelse er offentliggjort på
www.bordertoborder.dk.

Gränslandets Into the Light (Foto: Hanne Larsen)
Pasmina hos mor
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