
3. Ír Terrier Találkozó

  3. Írterrier Találkozó, 2009. 05. 23. Budapest
  3. alkalommal került megrendezésre szervezésünkben az ír terrieresek országos találkozója. A
rendezvényen kb. 20 ír terrier vett részt. Az évszakhoz képest szokatlan hőség fogadott minket,
ami megnehezítette a bemutatókat. Kilenc kölykünkből 7 tudott résztvenni a rendezvényen.   E
zen a rendezvényen tartottunk elsőként sport- és munkabemutatót az ír terriekkel, a bemutató
résztvevői saját 3 kutyánk és Kefe akkor 1 éves kölykei voltak.
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 bemutató a kutyák fiatal kora és a hőség ellenére remekül sikerült a közönség ízelítőt kaphatotta fajta sokoldalúságából. Rori és Guiness agility bemutatója után következett egy fegyelmimunka csoportban. Résztvevők: Kefe, Parázs, Mikey, Morris, Guiness, Mester és Főnök.  Ezt követően Guiness tartott egy őrző-védő bemutatót.  

      A munka után pedig következett a szórakozás kutyák és gazdik részére egyaránt. Sok-sok játék, eszem-iszom, versenyszámok. A találkozóra készült egy igazi ír terrieres torta,ami pillanatok alatt el is folyott.Délután, a hőségben, tele hassal, kicsit elpilledve folytatódtak aprogramok. Mester és Rori meglepetésszámmal készültek, ami újra felébresztette arésztvevőket.  
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  Késő délután elérkezett a találkozó vártva várt eseménye, a Univerzum Dog Show kvilifikációsversenye. A Show 2010-ben a Plútón kerül megrendezésre, a találkozón zajlott a válogatás. Averseny a kutya és gazdája közötti minél nagyobb összhang volt, természetesen nemmindennapi körülmények között. A versenyt az összehangoltan működő triumvirátus nyerte:Kristóf Guinessel, Szabolcs Fügével és Csabi Parázzsal. Mindhárom páros légieskönnyedséggel, tökéletes összhangban mutatott be balettelenekkel nehezített tiszteletkört.Pillanatképek a versenyből...           Csabi és Parázs   Szabolcs és Füge   Kristóf és Guiness       
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        Végül a délutánt közös nagy játékkal zárták, kutyák és gazdáik egyaránt. Volt csoportterápia,légi akrobatika és sok minden más. Szép napot töltöttünk együtt, folytatás jövőre!         Barbara és Mikey légiparádéja  Mikey pórázon vezeti Rorit  Kefe kölykeinek mesél       
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             DVD-felvételek a bemutatókról                       
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