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1-2 grudnia 2007 r.
VIII Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych w Nowej Rudzie (O. Wałbrzych)

37 labradorów  oceniał  sędzia z  Czech pan Petr Rehanek. Było  to  najbardziej ekspresowe ocenianie  z  jakim
spotkaliśmy się od 10 lat  uczestnicząc  w  wystawach. I niestety z  niektórymi ocenami trudno  było  nam się
zgodzić.
Nasze wyniki:
Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie otwartej - doskonały, II lokata, srebrny medal
Rocheby Noria - Roszka  (w  hodowli)  -  w  klasie  młodzieży,  doskonała,  I  lokata,  złoty  medal,  Zwycięstwo
Młodzieży
Poli Negra (wł. Ania Błotny) - w klasie otwartej doskonała, II lokata, srebrny medal

I jeszcze wnuk Ofira - AYK z Krywaldowej Koliby - w klasie użytkowej, doskonały, I lokata, złoty medal, CWC.

17-18 listopada 2007 r.
II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Kielcach.

Zaskoczyła nas ilość labradorów - aż 146. W klasie naszej Roszki, która jako jedyna reprezentowała hodowlę -
24 panny. Nie byliśmy w  stanie kibicować wszystkim, bo  labradory oceniało  3 sędziów, ale w  klasie młodzieży
suczek zaskoczyła nas nie tylko ilość, ale także i "jakość" - widzieliśmy naprawdę dużo bardzo ładnych młodych
psów. Tym bardziej cieszymy się z wyniku Roszki:
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie młodzieży, doskonała, II lokata, srebrny medal.
Sędziowała pani Joanna Szczepańska-Korpetta.

10-11 listopada 2007 r.
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych o Puchar Europy Środkowo- Wschodniej.
Borowskie Stawy reprezentowała jedynie młodziutka suczka - córka Oriany (współwł. Wojtek Ławrynowicz) z
"filii" naszej hodowli:
Fiesta Oka  (wł.  Krzysztof  Skolimowski)  -  w  klasie  szczeniąt  wybitnie  obiecująca,  III lokata.  Sędziowała
Elżbieta Sobieszczańska.

29-30 września 2007 r.
XV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych we Wrocławiu
59 psów oceniał sędzia z Chorwacji Zlatko Kraljić:
Roscoe Nikko - Bilbo (wł. Agnieszka i Łukasz Koszulańscy) - debiut w klasie młodzieży i ocena bardzo dobra.
66 suczek oceniał sędzia z  Niemiec Peter Beyersdorf (ten sam, który oceniał psy młodzież  na Światówce w
Poznaniu):
Rocheby Noria - Roszka (w  hodowli) - debiut w  klasie  młodzieży, doskonała, I lokata, złoty medal,  Zw. Mł.,
Najlepszy Junior w Rasie!
Roksi Nela (wł. Ania Chmura - debiut w klasie młodzieży i ocena bardzo dobra.
Poli Negra (wł. Ania Błotny) - w klasie otwartej doskonała, II lokata, brązowy medal, ReCACIB
Peri Neda (współwł. Witek Panek) - w klasie otwartej ocena bardzo dobra.

Dziękujemy wszystkim właścicielom naszych piesków i za udział w  wystawie i za dopingowanie Roszki. Bardzo
cieszymy się z  jej sukcesu. Przy obecnych stawkach labradorów  Zwycięstwo Młodzieży i Najlepszy Junior w
Rasie to jest coś! No i mamy pucharek.

5.08.2007 r.
Krajowa Wystawa Psów w Legnicy

Sędzia - Jerzy Olszewski
W wystawie uczestniczyli najmłodsi przedstawiciele Borowskich Stawów, ale już w klasie młodzieży:
Ringo Nox - Nefir (wł. Kasia i Grzegorz Żyto) - debiut w  klasie młodzieży, doskonały, I lokata, złoty medal,
Zwycięstwo Młodzieży
Riana Nell - Daisy (wł. Sylwia Koperek) - debiut w klasie młodzieży, doskonała, II lokata, srebrny medal.
Gratulacje!
I jeszcze rodzina - wnuk Ofira - Ayk z Krywaldowej Koliby - w klasie otwartej, doskonały, IV lokata.

23-24.06.2007 r.
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XI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Kraków
Psy w liczbie 61 sędziował Jaroslav Matyas (SK).
Reprezentant Borowskich Stawów:
Oran Izi (wł. Piotr Kaziów) - ocena doskonała, IV lokata
Suczki w liczbie 74 sędziował Andrzej Stępiński:
Peri Neda (współwł. Witek Panek)- ocena doskonała

16-17 czerwca 2007 r.
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Szczecin

Labradory sędziował pan Andrzej Stępiński.
Jedynym reprezentantem Borowskich Stawów był mieszkaniec Szczecina:
Rutherford Nouveau (wł. Przemek Jodel) - który zdobył tytuł - Najlepsze Szczenię w  Rasie i był III na BIS
Puppy.
Jesteśmy bardzo dumni z naszego malca i serdecznie gratulujemy właścicielowi!

-3 czerwca 2007 r.
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Prestige - w Lesznie

Z roku  na  rok  jesteśmy  coraz  bardziej  rozczarowani organizacją  w  Lesznie.  Bałagan  ze  zgłoszeniami -  z
nieznanych przyczyn nie przyjęto zgłoszenia jednej naszej suczki (odzyskanie pieniędzy to droga przez mękę).
Pomyłki w  katalogu. Ogromna ciasnota zarówno na ringach jak i obok. Oddalony ring dla szczeniąt. Naprawdę
zastanawiamy się, czy będziemy jeszcze chcieli brać w tym udział.
105 labradorów, sędziował Bułgar Wyacheslav Werbitskij, szczenięta - Elżbieta Sobieszczańska.
Roscoe Nikko - Bilbo (wł. Agnieszka i Łukasz Koszulańscy) - w klasie szczeniąt wybitnie obiecujący, II miejsce
Oran Izi (wł. Piotr Kaziów) - ocena doskonała
Rocheby Noria -Roszka (w hodowli) - w klasie szczeniąt wybitnie obiecująca, II lokata
Noria Inez (w hodowli) - w klasie otwartej doskonała.
Nam najbardziej podobał się EXCELLENT Royal Standard, którego także pan sędzia docenił - CACIB, NDPwR,
BOB.

27 maja 2007 r.
41 Sudecka Krajowa Wystawa Psów Rasowych Wałbrzych - Książ

Zgłoszono 27 labradorów: 15 psów i 12 suk. Sędziował Aleksander Skrzyński.
Jak zwykle na wystawach w regionie licznie przybyły Borowskie Stawy (choć tym razem same dziewczyny).
W przypadku szczeniąt powtórzyła się sytuacja z Jeleniej Góry:
Rocheby Noria -Roszka (w hodowli) - wybitnie obiecująca, I lokata
Roksi Nela (wł. Ania Chmura)- wybitnie obiecująca, II lokata
Riana Nell -Daisy (wł. Sylwia Koperek)- - wybitnie obiecująca, III lokata
W klasie pośredniej trzy siostry:
Poli Negra (wł. Ania Błotny) - doskonała, I lokata, złoty medal, CWC, NswR, BOB
Peri Neda (współwł. Witek Panek)- doskonała, II lokata, srebrny medal
Patti Nera (wł. Jacek Ludziak) - doskonała, IV lokata
W klasie otwartej mama wymienionych panienek:
Noria Inez (w hodowli) - w klasie otwartej doskonała, I miejsce, złoty medal, CWC.
Jesteśmy bardzo dumni z Poli, która nie tylko pokonała mamę w porównaniu, ale została uznana przez sędziego
za najpiękniejszego labradora i zdobyła BOB.
Z "rodziny" - Ofirkowy wnuczek - Ayk z Krywaldowej Koliby - był czwarty w klasie otwartej.

13.05.2007 r.
XXXII Karkonoska Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Jeleniej Górze

Lubimy wystawy w  Jeleniej Górze, bo jest sporo miejsca przy ringach i można się schować przed słońcem pod
osłonę drzew. Tym razem w stawce 30 labradorów licznie stawiły się Borowskie Stawy, a szczególnie maluchy z
ostatniego miotu. Naszym miłym wystawcom gratulujemy wyników:
Roscoe Nikko - Bilbo (wł. Agnieszka i Łukasz Koszulańscy) - w klasie szczeniąt wybitnie obiecujący, I miejsce i
Najlepsze Szczenię w Rasie
Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy)- w klasie otwartej - doskonały, III lokata, brązowy medal
W klasie szczeniąt suczek konkurowało ze sobą tylko rodzeństwo z Borowskich Stawów - wszystkie wybitnie
obiecujące, ustawiły się w następującej kolejności:
Rocheby Noria -Roszka (w hodowli) - wybitnie obiecująca, I lokata
Roksi Nela (wł. Ania Chmura)- wybitnie obiecująca, II lokata
Riana Nell -Daisy (wł. Sylwia Koperek)- - wybitnie obiecująca, III lokata
W klasie pośredniej dwie siostry:
Poli Negra (wł. Ania Błotny) - doskonała, II lokata, srebrny medal
Peri Neda (współwł. Witek Panek)- doskonała, III lokata, brązowy medal
Mama wszystkich wymienionych piesków, czyli:
Noria Inez (w hodowli) - w klasie otwartej doskonała, I miejsce, złoty medal, CWC.
Wnuk  naszego  Ofira  (po  córce  Joko  Ega  z  Krywaldowej  Koliby)-  Ayk  z  Krywaldowej  Koliby  był  najlepszy
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spośród psów w klasie otwartej - ocena doskonała, I lokata, złoty medal, CWC.
Tytuł Best of Bred zdobyła suczka z klasy pośredniej AWENDY Belle Moravia, która na wystawę przyjechała z
Czech. Sędziowała Elżbieta Sobieszczańska.

5-6 maja 2007 r.
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Łodzi

Jedyny  reprezentant  Borowskich Stawów  -  Oran  Izi  (wł.  Piotr  Kaziów)  zdobył  w  klasie  otwartej  ocenę
doskonałą, trzecią lokatę i brązowy medal.
Serdecznie gratulujemy!

28.04.2007
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Opolu

Labradory jak zwykle w najliczniejszej stawce - 133. Szczenięta i młodzież bardzo sprawnie oceniał sędzia z
Czech Pan Petr Studenik, kulturalny i miły. Pozostałe klasy oceniał Pan Jerzy Olszewski, który nie miał łatwego
zadania, bo psów bardzo dużo i upał. Niestety psy, które nam się podobały nie znalazły uznania w  oczach pana
sędziego.

Wystawa  była  dla  nas  bardzo  ważna,  ponieważ  w  klasie  szczeniąt  debiutowała  nasza  najmłodsza  pociecha
Roszka.  Z  jej  sukcesu  cieszymy  się  tym bardziej,  że  raptem przed  dwoma  dniami skończyła  pół  roku.  A
najważniejsze jest to, że bardzo dobrze zachowywała się zarówno na ringu jak i poza nim.

Borowskie Stawy reprezentowały:

* Rocheby Noria, czyli Roszka (w hodowli) - I miejsce w klasie szczeniąt

* Poli Negra (wł. Ania Błotny) - w klasie pośredniej ocena bardzo dobra

* Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie pośredniej ocena bardzo dobra

* Oran Izi (wł. Piotr Kaziów) - w klasie otwartej ocena doskonała

* Noria Inez (w hodowli) - w klasie otwartej ocena doskonała

Wszystkim właścicielom dziękujemy i gratulujemy.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

22.04.2007
NARODZINY DZIECI ORIANY I FIGARO
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MAMY 6 BISZKOPTOWYCH SZCZENIĄT - 3 DZIEWCZYNKI I 3 CHŁOPCÓW!
szczegóły patrz "MIOT F-0".

17.03.2007
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Katowicach

175 labradorów  oceniało  dwóch sędziów  - szczenięta i młodzież  Gianercole Mentasti i pozostałe  klasy Denis
Kuzelj. Mieliśmy przyjemność obserwować pracę pana Denisa. Sprawnie i szybko, ale  też dokładnie i z  uwagą
oceniał każdego psa. Na lokatowe miejsca wybierał psy, które i nam się bardzo podobały.

Borowskie Stawy reprezentowały:

* Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie pośredniej ocena bardzo dobra

* Peri Neda (współwł. Witek Panek) - w klasie pośredniej ocena bardzo dobra

* Noria Inez (w hodowli) - w klasie otwartej ocena doskonała, bez lokaty

Porfir,  który potrafi się dobrze  prezentować tym razem był niesforny. Dla Peri oczekiwanie na swoją kolej
trwało zbyt długo i ostatecznie nie chciała się wystawiać. Liczymy jednak na to, że z czasem nasze pieski będą
nabywały obycia ringowego. Dopiero skończyły półtora roku i najlepszy czas mają jeszcze przed sobą.
Noria znalazła się w gronie 7 najładniejszych suk spośród 24 w klasie.

Zwycięzcą wystawy został Figaro Sarracenia, którego wybraliśmy na "męża" dla Orianki. Dzieci spodziewamy się
pod koniec kwietnia.

LUTY 2007
TYSIA PREZENTUJE MODĘ W MĘSKIM PIŚMIE

Tysia  (Omega  Ita)  została  zaproszona  przez  redakcję miesięcznika  Men's Health na  sesję zdjęciową.  Jej
zadaniem było zaprezentowanie koloru ecru i przekonanie czytelników magazynu, że ten kolor można i warto
łączyć z szarym. Tyśka świetnie spełniła rolę "dodatku" do stroju modela, co zaowocowało zdjęciem do tekstu o
dobrym stylu pt. "Super Miks" (str. 113) w marcowym numerze Men's Health. Nasza suczka nie tylko dobrze się
bawiła, ale została ogłoszona przez stylistów zwycięzcą w kategorii kolory sezonu.

W galerii dwa zdjęcia zamieszczone w magazynie i kilka zdjęć z sesji.

Teraz wraz z Tysią czekamy na dalsze propozycje od agentów reklamy ;)
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