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

Nu hvor vi er gået over til vintertid, er det igen lyst. når 
vi går morgentur på Solrød Strand. I dag – tirsdag den 1. 
november – var endnu er herlig morgen blandt en hel 
stribe i oktober. Vi så noget usædvanligt, så jeg var nødt 
til at gå tilbage lidt senere med kameraet. 
 

 
Solopgang den 1. november 2005 

 
Den kraftige østenvind havde bl.a. drevet et dødt marsvin 
op på stranden, så Megan (Happy Leans Brown Sugar) 
og Felix fik en ekstra oplevelse i dag. 
 

 
 
 

 
 
Senere den 1. november fik jeg en mail (!) fra Felix: 
 
”Hej far. 
  
Du kan tro jeg har haft en sjov formiddag. Mor skulle op 
og handle, og mens hun skulle køre og Megan ikke ville 
gå ind til Chris i garagen, så benyttede jeg lejligheden til 
at liste af. Jeg skulle lige ned og se til sælhunden og se 
efter spændende vraggods. 
  
Chris kunne jo ikke finde mig, så han ringede op til mor i 
centret for at høre om jeg var taget med ud og handle. 
Men det var jeg bare ikke. Efter en times tid savnede jeg 
mor og gik hjem. Jeg syntes godt nok også, at Chris hav-
de kaldt på mig, han savnede nok også mig. 
  
Jeg sad pænt ude på vejen og ventede på mor, da hun 
kørte ned ad vejen. Jeg viste hende den bold jeg havde 
fundet på stranden, og hun blev helt glad og dyttede efter 
Chris. Så fik vi alle kødben, men jeg gad ikke spise mit, 
jeg var træt og ville helle ligge herinde hos mor og hygge 
mig med te og boller sammen med Chris. 
  
Du kan tro, at det har været spændende, far. Og det var 
slet ikke farligt. 
  
Kærlig hilsen Felix” 
 
Han følger således i Dronning Emmys (Borderhouse 
Emily Rose) fodspor, men var da så fornuftig at komme 
hurtigt tilbage – det var Emmy ikke så god til! 
 



 
Efter denne anstrengende formiddag måtte Felix have en 
ekstra middagslur: 
 

 
Felix slapper af efter dagens oplevelser 

Elly 
Dueslagets Elly (Border to Border New Year’s Knight Always Fox Ready 
Oregano) 
 

Elly fik sin internationale udstillingsdebut i Rostock 9. 
oktober. Og det var en stor succes: V1 VDH-CAC, bed-
ste tæve, CACIB, BIR og Sieger Rostock.  
 
Dommer var Britta Roos-Börjeson som gav denne kritik: 
"Durchg. SG gebaut. SG trimming. Schöner Kopf. Sehr 
schöne obere Linie. Sehr gute Kruppe + Rutenansatz. SG 
Muskeln, Eine schicke Hündin. Läuft hinten SG, vorne 
ew bischen Fusseng." (Gennemgående meget godt byg-
get. Meget god trimning. Dejligt hoved. Herlig overlinie. 
Meget godt lændeparti og god haleansætning. Meget fine 
muskler. En herlig tæve. Bevæger sig bagtil meget godt, 
for lidt tåtrangt.)  
 

 
Elly og Anitta yderst til højre 

Dansk Design 
Sub Terram Dansk Design (Border to Border New Year’s Knight - Sub Terram 
Äventyr) 
 

Dansk Design fik 26. september 2005 0 + 5 hvalpe efter 
Ajax Z Tyrolské Obory. Så blev Oscar Border to Border 
New Year’s Knight) bedstefar � 

Loke 
Sub Terram Dansk Dynamit  (Border to Border New Year’s Knight - Sub 
Terram Äventyr 

 
Loke blev BH2, fik cert. og res. Cacib i Oulu, Finland, 
den 1. oktober under dommer Nils Molin, Sverige. 
Kritik: ”Utmärkt helhet, maskulint välformat huvud, bra 
nosparti, elegant hals. Mycket bra vinklar och rörelser. 
Utmärkt päls!" 
 
Loke og ejer Doreén Andersson kommer den lange vej 
fra Nordsverige til Växsjö for at udstille Loke på SKKs 
internationale udstilling den 6. november. Der er tilmeldt 
i alt 85 bordere! Dommer er Guiseppe Alessandra, Itali-
en. 
 

 
Loke marts 2005 
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