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Święta, Święta, Święta !

16.11.2008 r.
9 Barbórkowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Nowej Rudzi
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Przedstawicielka Borowskich Stawów Riana Nell z Borowskich Stawów - Daisy (wł. Sylwia Koperek) zwyciężyła
w klasie użytkowej i zdobyła CWC. Sylwio gratulujemy!

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Kielcach
Rocheby Noria z Borowskich Stawów - Roszka (w hodowli)
CHAMPION POLSKI

Zwyciężając  w  klasie  otwartej  Roszka zakończyła  Championat Polski. To  nie  koniec sukcesów  na  kieleckiej
wystawie - sędzia pan Sławomir Sztul przyznał Roszce Zwycięstwo Rasy, a w konkurencjach finałowych trzecie
miejsce w grupie.
Zgłoszono  98  labradorów.  40.  Jubileuszowa  Świętokrzyska  Wystawa  Psów  Rasowych  była  dobrze
zorganizowana,  ringi  duże,  a  w  halach przestronnie  i  ciepło  (tłoczono  cieple  powietrze).  Organizatorzy  i
sponsorzy zadbali też o nagrody dla zwycięzców.

Wyniki:
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie otwartej, ocena doskonała, lokata I,
złoty medal, CWC, NDSwR, BOB, BOG 3

Tegoroczny  sezon wystawowy za  sprawą  Roszki był  dla  nas niezwykle  radosny i pomyślny: ukończone  dwa
Championaty Polski - młodzieżowy i dorosły,  rozpoczęte  Championaty Litwy,  Czech i Węgier,  Zwycięstwo  na
Wystawie Europejskiej, wiele medali i tytułów, w tym 2 x CACIB i 1 x Res.CACIB.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

BOG III
Najlepsze w Grupie: spaniel
angielski, golden i labrador Roszka

08.11.2008 r.
Riana Nell  z Borowskich Stawów  - Daisy (wł. Sylwia Koperek)  na  Międzynarodowej  Wystawie  z  Okazji
70-lecia ZkwP w Poznaniu po raz pierwszy wystawiana w klasie użytkowej uzyskała ocenę doskonałą. Sędziował
pan Philippe Lammens z Belgii (hod. Of Misty Dreams).

18.10.2008 r.
Daisy (Riana Nell) uczestniczyła w kolejnym konkursie tropowców - w Rakowie koło Chocianowa (PZŁ Legnica).
W konkursie udział wzięło  16 psów, w  tym 2 labradory. Daisy uzyskała 92 punkty, dyplom I stopnia i zajęła IV
lokatę. Gratulacje dla Sylwii i całuski w nos dla naszej dzielnej Daisy.

04-05.10.2008 r.
Wystawy w Budapeszcie

EUROPEAN DOG SHOW 2008 - 4.10.2008 r.
Najważniejsza wystawa po  Światowej i Crufts. Jesteśmy bardzo szczęśliwi - Roszka osiągnęła wielki sukces!
Wygrała w  klasie pośredniej (zgłoszono 28 suczek, wystawiono 22) i zdobyła CAC, który otwiera jej drogę do
czwartego już championatu - Węgier. I jest to najwyższe osiągnięcie polskich labradorów na tej wystawie. Za
nami na lokacie stał między innymi pan Franco Barberi - włoska hodowla Loch Mor, od kilku lat odnosząca duże
sukcesy. Pan Barberi również i tutaj zdobył BOB ze swoim pięknym biszkoptowym psem Loch Mor WELLDONE.
Daisy, siostra Roszki, wystawiana w tej samej klasie otrzymała ocenę doskonałą, co nas również bardzo cieszy,
zwłaszcza że ponad połowa stawki otrzymała oceny niższe.

Nasze wyniki:
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej ocena doskonała,

I lokata, CAC (Challenge for the Hungarian Champion)
Riana Nell - Daisy (wł. Sylwia Koperek) - w klasie pośredniej ocena doskonała.

Na wystawę zgłoszono  264 labradory: 134 psy i 130 suczek. Sposób sędziowania  różnił  się brakiem opisów.
Sędzia oglądał psy w ruchu i w statyce i przyznawał ocenę. Psy z oceną poniżej doskonałej od razu otrzymywały
podziękowania  i dyplom,  natomiast psy doskonałe  przechodziły  do  kolejnego  etapu eliminacji. To  oczywiście
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bardzo  usprawniło  i  przyspieszyło  przebieg  wystawy.  Suczki  -  klasy  dorosłe  -  oceniał  pan  Per  Iversen  z
Norwegii. Jego  styl  sędziowania zrobił  na nas duże  wrażenie: elegancko, sprawnie,  w  tempie  i widowiskowo.
Pozostali sędziowie: Gordon Williams (GB), Carla Molinari (P), Blaz Kavcic (Slo).
Na tym koniec pochwał pod adresem wystawy. Naszą wielką radość poprzedziło równie wielkie zdenerwowanie,
spowodowane niespotykanym dotąd chaosem organizacyjnym. Dojazd do Hungexpo graniczył z cudem. Tkwiąc w
w  gigantycznym korku  kolejną  godzinę postanowiłam pieszo  pokonać  prawie  czterokilometrowy dystans do
wystawy.  Marszrutę  dodatkowo  utrudniał  deszcz.  Wiedziałam,  że  na  8.30  nie  zdążymy,  ale  wierzyłam  że
sędziowanie  nie  rozpocznie  się  o  czasie,  bo  z  pewnością  organizatorzy  zostaliby  "zjedzeni"  przez
zdesperowanych wystawców. Na miejsce dotarłyśmy przemoczone i zmęczone. Udało mi się jeszcze ogarnąć i
powycierać ubłoconą Roszkę, bo  tak jak przewidywałam sędziowanie rozpoczęło  się po  godzinie 10. Krzysztof
doszedł, kiedy już byłyśmy na ringu. W halach wystawowych było bardzo ciasno - trudno było wygospodarować
miejsce dla psów, a zwiedzający mieli problem z  poruszaniem się. Muszę w  tym miejscu wspomnieć wspaniale
zorganizowaną i przestronną Wystawę Światową w Poznaniu w 2006 r. Budapeszt się nie umywa.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

Roszka na I lokacie. Za nami
pan Franco Barberi z

HeatherbourneWild Silk at
Loch Mor

Finałowa stawka w klasie
pośredniej Roszka

Po wystawie i po zakupach
To był szczęśliwy dzień, ale
wieczorem zmęczenie wzięło

górę

Udało nam się zobaczyć
Budapeszt nocą...

...i dniem

Hungarian Club Show - 5.10. 2008 r.
Europejskiej  Wystawie  towarzyszyły  rozmaite  imprezy,  w  tym wystawy  klubowe  poszczególnych ras.  Tym
razem zapisaliśmy się na klubówkę i niestety bardzo się rozczarowaliśmy.
Brytyjski sędzia John Crook przyznał Roszce ocenę dobrą. Roszka ma niespełna dwa lata i tytuł Młodzieżowego
Championa Polski, rozpoczęty Championat Polski, Litwy, Czech i Węgier, dwa tytuły BOB oraz dwa CACIB i jeden
ResCACIB,  oraz  siedem CAC.  Na  20 wystawach (w  tym 14 międzynarodowych) otrzymywała  zawsze  ocenę
doskonałą  i  miejsce  lokatowe.  Oceniali  ją  sędziowie  różnych  narodowości.  Dzień  wcześniej  wygrywa  na
wystawie tak  wysokiej rangi i nagle  sędzia ocenia ją tak  nisko?  Jedna negatywna ocena sędziego  przeciwko
dwudziestu doskonałym ?  I nie  chodzi nam o  to,  że  nasz  pies musi być zawsze  doskonały,  ale  o  tak  wielką
rozbieżność w ocenie.
O organizacji nie  warto  nawet pisać. Skandalem było  pominięcie  konkurencji Best Puppy, podobno  z  powodu
braku pucharu dla zwycięzcy.

27.09.2008 r.
XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych we Wrocławiu
Wystawa tradycyjnie odbywała się na Stadionie Olimpijskim przy pięknej pogodzie. Wystawa w "naszym" mieście
to dla nas przede wszystkim okazja do wielu miłych spotkań. Bardzo cenimy sobie te odwiedziny i kibicowanie
naszym psom.
Zgłoszono 137 labradorów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku Porfirka - II lokata w  klasie otwartej (17
konkurentów). Zbyszku, pięknie się spisaliście, tym bardziej że sędzia był bardzo dokładny. Cieszymy się również
z debiutu półrocznej Sarinki (Asiu, pierwsze koty za płoty).
Sędziowali: Pier Luigi Buratti, Włochy (psy) i Elżbieta Sobieszczańska (suki).

Wyniki Borowskich Stawów:
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Porfir Norengo  (wł. Marga i Zbyszek  Michałowscy) - w  klasie  otwartej ocena doskonała,  II lokata,  srebrny
medal
Sarina Neva (wł. Asia i Sebastian Haraś) - w klasie szczeniąt, ocena obiecująca
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej ocena doskonała, IV lokata

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

debiut najmłodszych
Borowskich Stawów -

Sarinka
Już po ocenie Opisuje pani Elżbieta

Sobieszczańska

Prezentuje się Porfirek Sarinka pędzi do sędziny Jak zwykle eleganccy Zbyszek
i Porfir

21.09.2008r.
W Krajowej Wystawie w Zielonej Górze uczestniczyła Daisy (Riana Nell) i uzyskała III lokatę z oceną bardzo
dobrą. Oceniał Zoltan Kiss (Węgry).

07.09.2008 r.
Z radością odnotowujemy pierwszy "myśliwski" sukces reprezentantki Borowskich Stawów. W Linne k/Dobrej
odbył  się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców  zorganizowany przez  ZO PZŁ Konin,  na którym Daisy, czyli
Riana Nell  zdobyła  dyplom II st.,  76 punktów  oraz  6 lokatę.  Sylwia  zaś  została  uhonorowana  specjalnym
Pucharem dla Najlepszego Przewodnika w Konkursie Pracy Tropowców Linne 2008.
Jesteśmy z Was bardzo dumni!

30.08.2008 r.
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych INTERDOG BOHEMIA FCI - CACIB, Czechy Mlada Boleslav.
Bardzo dobrze zorganizowana wystawa odbywała się na torach wyścigowych psów. Zgłoszono ponad 4 tysiące
psów.  Wśród  98  labradorów  3  reprezentowały  Polskę  (z  polskimi  przydomkami)  i  spisały  się  znakomicie
pokonując wszystkich czeskich konkurentów  w  klasach dorosłych zarówno wśród psów  jak  i suk. Sędziowali:
Zdenka Jilkova (psy) i Zdenek Antonovic (suki). Za sprawą Roszki radosny dzień - druga zagraniczna wystawa i
nie tylko otwarty championat kolejnego kraju, ale też CACIB (drugi po Lesznie).

Wyniki:
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej ocena doskonała, I lokata,
złoty medal, CAC, CACIB.

Pozostałe polskie psy:
ROBBIE IMRE z Krywaldowej Koliby - psy, klasa championów: doskonały, I, CAC, CACIB
Dolbia MANOLO BLAHNIK - psy, klasa championów: doskonały, II

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...
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Roszka przy stoliku
sędziowskim Porównanie suk Widok na teren wystawy

Po wystawie udało nam
się jeszcze zwiedzić

pobliski Jicin

Całuski pod fontanną w
Jicinie.

03.08.2008 r.
Na Krajowej Wystawie w Legnicy Daisy (Riana Nell z Borowskich Stawów) wygrała w klasie pośredniej i zdobyła
kolejne CWC! Sylwio gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy naszej ulubienicy. Sędziowała pani Maria
Soleckyj-Szpunar.

01-02. 08.2008 r.
Dwie wystawy w Wilnie.
Nie pociągały mnie turystyczne podróże na wschód i pewnie nieprędko zdecydowałabym się na wyjazd do Wilna,
gdyby nie podstęp Krzysztofa. Wymyślił, że warto byłoby sprawdzić jak wypadnie Roszka na jakiejś wystawie za
granicą i że nadarza się świetna okazja,  bo  w  Wilnie  dzień po  dniu będą dwie wystawy z  prawem przyznania
CACIB. Oczywiście skoro będziemy jechać tak daleko, to warto zostać parę dni i przy okazji zwiedzić Wilno.
No i wybraliśmy się w tę daleką podróż, której uciążliwości w pełni zrekompensowały nam turystyczne wrażenia,
wystawowe sukcesy - otwarty championat Litwy, a także miłe spotkania.
Wystawy odbywały się na terenach targowych i były nieźle zorganizowane, chociaż w hali labradorów było dość
ciasno  i gorąco. Zaskoczyła nas ilość labradorów  z Polski - jedna trzecia stawki, połowę stawki stanowiły psy
gospodarzy, pozostałe przyjechały z Rosji, Białorusi, Estonii i Finlandii.

Wyniki:
International Dog Show Vilnius Summer 2008: 54 labradory (w tym 19 z Polski), sędziowała pani Alenka
Cerne ze Słowenii:
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej ocena doskonała, I lokata,
złoty medal, CAC (Challenge for the Lithuanian Champion)
12 polskich labradorów uzyskało miejsca lokatowe.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

Idzie do nas sędzina pani
Alenka Cerne Mamy zwycięstwo! Porównanie suk

 

Już po wystawie  

Inernational Dog Show Baltic Winner 2008: 57 labradorów (w tym 19 z Polski), sędziowała pani Diane Besoff z
Australii:
Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej ocena doskonała, II lokata, brązowy medal.
14 labradorów z Polski stanęło na lokatach.
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Troszkę  żałujemy,  że  nie  zgłosiliśmy  się  na  Specjalistyczną  Wystawę  Retrieverów  (w  randze  wystawy
klubowej), która odbywała się 3 sierpnia w Wilnie. Mieliśmy za to cały dzień na turystykę. Podczas kilkudniowego
pobytu udało  nam się zwiedzić miasto,  a nawet okolice. Roszka wszędzie  dzielnie  nam towarzyszyła,  często
wzbudzając żywe zainteresowanie. W Wilnie nie widuje się zbyt wielu psów. Te, które spotkaliśmy przyjechały
na wystawy. W tej dalekiej podróży mieliśmy też okazję spotkać się z rzadko widywanymi miłymi znajomymi i
oczywiście z ich psami. W obydwie strony w  Białymstoku kolacją i noclegiem uraczyli nas Magda i Jarek oraz
Erie,  czyli  siostra  naszej  Inari.  Erie  jest  w  doskonałej  formie  i  nie  widać  po  niej  wieku  (prawie  9  lat).
Dokazywała z  naszą Roszką jak młody psiak. W Warszawie na obiad zaprosili nas Dorota i Wojtek oraz nasz
maluch z  ostatniego  miotu  Solar Nori (w  domu Nori).  Tu  sytuacja  była  odwrotna,  bo  to  Norik  napastował
Roszkę. Przez spokrewnione psy (i zapewne przez pokrewieństwo dusz) powstają specyficzne więzi - tworzymy
"psią rodzinę". Było nam niezwykle miło zobaczyć Was wszystkich.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

W oczekiwaniu na wejście na
ring Na ringu. Roszkę opisuje sędzina

pani Diane Besoff

Teren wystawy - Krzysztof z
Roszką, a w tle słynna wieża

telewizyjna

Koniec wystaw, a teraz idziemy
zwiedzać Wilno

ZWIEDZANIE WILNA

Z wizytą u Wieszcza Pod Ostrą Bramą Chwilkę odpocznę, póki pani
czyta

Panorama miasta ze Wzgórza
Trzech Krzyży

Plac Łukiski był w czasach
zaborów miejscem publicznych

egzekucji

Najważniejsza ulica Wilna: dziś
- aleja Giedymina,

wcześniej Lenina, Stalina, a
przed wojną Mickiewicza
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Pozostałości socrealizmu
ul. Zamkowa 24 - mieszkał tu

Józef Ignacy Kraszewski.
Dziś jest tu hotel

nasz hotelik przy ul.
Wiwulskiego (projektant

krzyży na Górze
Trzykrzyskiej, ysadzonych
przez Rosjan i wzniesionych

ponownie w
1989 r.)

Przed rozstaniem z Litwą
jeszcze rzut oka na Troki

Pojezierze Trockie Chwila relaksu przed podróżą

 

Zrekonstruowany zamek w
Trokach

Takie pozostałości po
Sowietach można spotkać przy

drodze
 

Wizyty u znajomych

Roszka z babcią cioteczną Erie

Chwila przed odjazdem z
gościnnego domu Magdy, Jarka

i
Erie w Białymstoku

Harce z Norikiem w
Warszawie

LABRADOR RETRIEVER - hodowla 'Z BOROWSKICH STAWÓW' http://gilpa.home.pl/borowa/pl/news2008.htm

7 z 15 2010-02-28 11:37



Coraz bardziej podkręcony
młodszy brat Roszki Nori

Z Dorotą i Wojtkiem przed
domem, gdzie wkrótce
zamieszkają z Norikiem

10.07.2008 r.
Nie będzie dzieci Peri! Okazało się, że krycie nie było skuteczne, a Peri ma ciążę urojoną. Spróbujemy jeszcze
raz jesienią.

06.07.2008 r.
Krajowa Wystawa Psów Rasowych VIII Grupy we Wrocławiu
Nie  braliśmy udziału  w  wystawie,  ale  kibicowaliśmy  pieskom z  Borowskich Stawów,  a  Krzysztof  wystawiał
naszego podopiecznego Alibabę z Ruczajowej Doliny. Właściciele Alego zaopatrują się u nas w karmę i za naszą
namową zapisali psa na wystawę. I był to bardzo udany debiut - Ali zwyciężył w klasie otwartej i zdobył CWC!
Alibaba jest spokrewniony z naszymi pieskami przez swojego ojca Sando z Krywaldowej Koliby. Sukces osiągnął
także Ayk - wnuczek Ofirka, zdobywając CWC i tytuł NDPwR.
Zgłoszono 31 labradorów, sędziowała pani Małgorzata Lorenc. Lokalizacja na terenie ośrodka szkoleniowego dla
psów i piękna pogoda sprawiały, że atmosfera była piknikowa.

Wyniki Borowskich Stawów:
Riana Nell - Daisy (wł. Sylwia Koperek) - w klasie pośredniej ocena doskonała, I lokata, złoty medal i CWC.
Roksi Nela (wł. Anna Chmura) - w klasie otwartej ocena doskonała, II lokata, srebrny medal.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

Roksi z Krzysztofem, ale
ogląda się za swoją panią

Krzysztof z
zaprzyjaźnionym Alibabą Daisy

 

Daisy  

21.06.2008 r.
XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Szczecinie
Po kilku latach nieobecności na szczecińskich wystawach, zachęceni zapowiedzią sędziowania labradorów przez
pana Louisa Pinto Teixeira z Portugalii, zdecydowaliśmy się zgłosić Roszkę. Jednak nastapiła zmiana w obsadzie
sędziego i tym razem mieliśmy okazję poznać panią Krystynę Oparę. Zgłoszono 71 labradorów. Zwycięzcą Rasy
został pies z klasy użytkowej Canaletto Herbu Zadora.
A  my  mieliśmy  okazję  spotkać  się  z  mieszkającymi  w  Szczecinie  właścicielami  brata  Roszki  Agnieszką  i
Przemkiem,  no  i zobaczyć Brego,  który w  klasie  pośredniej  stanął  na  III lokacie  z  oceną  doskonałą. Poza
ringiem  Brego  bardzo  elegancko  prezentował  się  w  "uprzęży"  Straży  Pożarnej.  Brego  pilnie  trenuje
ratownictwo i mamy nadzieję, że wraz ze swym Panem będzie zdobywał laury także i w tej dziedzinie.
Roszka zwyciężyła w klasie pośredniej, zdobyła kolejne CWC oraz ResCACIB.

Wyniki:
Rutherford Nouveau - Brego (wł. Przemysław Jodel) - w klasie pośredniej ocena doskonała, III lokata, medal
brązowy
Rocheby Noria - Roszka  (w  hodowli)  -  w  klasie  pośredniej  ocena  doskonała,  I  lokata,  złoty  medal,  CWC,
ReCACIB.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...
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Brego na III lokacie Brego w "roboczym
ubraniu" Roszka

 

 Roszka podczas opisu

17.06.2008 r.
Na labradorowych portalach wyśledziliśmy, że na Krajowej Wystawie w Kaliszu Fiesta Oka (z "filii" Borowskich
Stawów,  po  Orianie)  w  klasie  młodzieży  stanęła  na  II  lokacie  (sędziował  pan  Aleksander  Skrzyński).
Gratulujemy!

8.06.2008 r.
43 Sudecka Krajowa Wystawa Psów Rasowych Wałbrzych-Książ
Wystawa odbyła się na hipodromie w  Książu. 24 labradory: 15 psów i 9 suczek, oceniał sędzia Wojciech Burski.
Zaskoczył nas styl sędziowania - dowcipkowanie na ringu i familiarne traktowanie wystawców. Niektóre oceny i
typowanie na lokaty były dla nas niezrozumiałe, ale nasza Roszka zyskała uznanie sędziego i zwyciężyła w rasie
(BOB). Wnuk Ofira Ayk z Krywaldowej Koliby w klasie użytkowej zdobył CWC.

Wyniki Borowskich Stawów:
Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie otwartej ocena bardzo dobra, lokata IV
Riana Nell - Daisy (wł. Sylwia Koperek) - w klasie pośredniej ocena doskonała, II lokata, srebrny medal
Rocheby Noria - Roszka  (w  hodowli) -  w  klasie  pośredniej  ocena  doskonała,  I lokata,  złoty medal,  CWC,
NDSwR, BOB
Patti Nera - Toffi (wł. Jacek Ludziak) - w klasie otwartej ocena doskonała, II lokata, srebrny medal.
Brawa dla Daisy i Toffi.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

Krzysztof z Porfirem - psy, klasa
otwarta Roszka Roszka na ringu honorowym
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Toffi podczas opisu  

31.05.2008
Międzynarodowa Wystawa Psów FCI Prestige 2008 w Lesznie
Organizatorzy bardzo rozsądnie zmienili miejsce. W parku przy lotnisku było gdzie się schronić przed palącym
słońcem. Sędzia nie  trzymał wszystkich psów  na ringu i do  ocen indywidualnych wzywał pojedynczo. Niestety
sama organizacja nadal pozostawia wiele do  życzenia. Szczególnie  krytykujemy dziwaczny pomysł odbierania
numerów startowych przed wystawą. A policja 300 metrów przed wjazdem na wystawę chyba nieźle zarobiła na
spieszących się wystawcach.

Wystawa dla  nas bardzo  szczęśliwa  - Roszka zdobyła pierwszy dla hodowli  CACIB!  Pan Peter Beyersdorf
(Niemcy) uznał  naszą  młodziutką  suczkę za najpiękniejszego  przedstawiciela  rasy. Zebraliśmy gratulacje  od
naszych konkurentów, za co pięknie dziękujemy.

Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej, ocena doskonała, lokata I,
złoty medal, CWC, NDSwR, CACIB, BOB

W ringowych szrankach stanęły też: w  klasie  młodzieży Fiesta Oka (z "filii"  Borowskich Stawów, po  Orianie)
oraz  w  klasie  otwartej  nasz  "wnuczek"  -  Forint  z  Lubnowskiego  Gniazda  (po  Nerissa  Itaka  z  Borowskich
Stawów).  Niestety  nie  znamy  jeszcze  ich ocen.  Natomiast  Ayk  z  Krywaldowej  Koliby  (wnuczek  naszego
ukochanego Ofirka) w klasie użytkowej otrzymał ocenę doskonałą, II lokatę i srebrny medal.

19,20.05.2008
Krycie Peri
Krycie Peri - suczki we współwłasności; II "filia" Borowskich Stawów w  Sienicach k/o  Niemczy u Basi i Witka
Panków.
Na ojca szczeniąt wybraliśmy ciekawego i pięknego psa Tapeatom BORN A STAR (Leo). To młody (ur. 14.2.2006
r.) pies importowany z  Południowej Afryki, ale  ze  starej i znanej hodowli angielskiej Pani Elizabeth Howard.
Obecnie przebywa w czeskiej hodowli Sable Blues Lenki i Josefa Malikov. Jeśli krycie było skuteczne, to Peri
powinna urodzić w dniach 16-21 lipca (szczenięta byłyby do odbioru po 20 września).
Informacje pojawią się na stronie po (mamy nadzieję) szczęśliwym rozwiązaniu w dziale szczenięta.

18.05.2008
XXXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Jeleniej Górze
Lubimy wystawy w Jeleniej Górze, bo są dobrze zorganizowane, mają dość obszerne i zacienione ringi. Zwykle
dopisywała tu pogoda. Niestety tym razem znowu deszcz. 35 labradorów,  sędziowała  pani Krystyna  Sajnóg.
Wszystkie psy z  naszym przydomkiem na lokatowych miejscach i pierwsze CWC dla milusińskiej Daisy. Sylwio
serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za następne laury!

* Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie otwartej, ocena doskonała, lokata II, srebrny
medal

* Patti Nera - Toffi (wł. Jacek Ludziak) - w klasie otwartej, ocena doskonała, lokata III, brązowy medal

* Riana Nell - Daisy (wł. Sylwia Koperek) - w klasie pośredniej, ocena doskonała, lokata I, złoty medal, CWC

* Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej, ocena doskonała, lokata II, srebrny medal

Wnuk Ofira Ayk z Krywaldowej Koliby w klasie użytkowej otrzymał ocenę doskonałą, II lokatę, srebrny medal.

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...
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Porfir Porfir ze swym eleganckim
Panem Porfir na lokacie

Ayk z Krywaldowej Koliby -
wnuk Ofira Ayk na lokacie Daisy występuje w bucikach bo

ma poranione łapki

dwie siostrzyczki Daisy i
Roszka na lokatach Roszka CWC Daisy

Roszka na II lokacie Toffi, czyli Patti - trzecia w
klasie otwartej Toffi

07.05.2008
Narodziny szczeniąt
W nocy i do  południa w  "filii"  Borowskich Stawów  w  Ślęzie u Asi i Wojtka Ławrynowiczów  przyszły na świat
szczenięta. Dzielna Oriana o własnych siłach urodziła 9 żywych i zdrowych szczeniaczków: 5 biszkoptowych i 4
czarne; 5 chłopaków i 4 dziewczynki. Szczegóły o nowym miocie wkrótce na stronie w dziale szczenięta.

04.05.2008
XVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Łodzi
W deszczowej aurze dwóch sędziów  z  Czech oceniało  113 labradorów: Miroslav Vaclavik  (Cz) - szczenięta i
młodzież, Otakar Vondrous (Cz) - dorosłe.
Mamy CWC! Nasza Roszka wygrała  w  stawce  14 suczek  w  klasie  pośredniej. To  już  drugie  CWC,  a  Roszka
dopiero skończyła 18 miesięcy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, tym bardziej że spotkały nas słowa uznania
od innych wystawców i widzów. Zwycięstwo Rasy uzyskała LA GOYANA Herbu Zadora. .

* Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej, ocena doskonała, lokata I, złoty medal, CWC

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...
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26.04.2008
XXVII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Opolu
Stawkę 126 labradorów  oceniało  dwoje sędziów: szczenięta i młodzież - Krystyna Opara, klasy dorosłe  - Zvi
Kupferberg (ISR).
Pan Kupferberg dokładnie oceniał i szczegółowo opisywał wszystkie psy. W wielu opisach znalazło się określenie:
"francuska postawa przednich kończyn", co budziło zdziwienie niektórych właścicieli i hodowców. A jednak jest
to  niepożądana  cecha,  u  innych  ras  opisywana  we  wzorcu  jako  poważna  wada.  Styl  sędziowania  Pana
Kupferberga mieliśmy przyjemność poznać wcześniej i oceniamy go bardzo wysoko.
A my prawie  mieliśmy zrezygnować z  udziału  w  wystawie,  ponieważ  Roszkę dotknęła charakterystyczna dla
labradorów  przypadłość tzw. "zimny ogon". Po  interwencji weterynarza jej stan się poprawił i postanowiliśmy
zaryzykować. I tak  w  nie  najlepszej  formie  Roszka  w  klasie  pośredniej  (21  konkurentek)  uzyskała  ocenę
doskonałą, III lokatę i brązowy medal.
Wielki sukces odniósł Porfirek pokonując 21 psów w klasie otwartej. To "duże" CWC otwiera Porfirowi drogę do
Championatu. Mardze i Zbyszkowi serdecznie gratulujemy!
Podziękowania dla Agnieszki i Łukasza za przygotowanie Bilbo do wystaw. Bilbo jest dobrze zapowiadającym się
młodym psem, ale jeszcze w rozwoju, więc na wyższe notowania musi jeszcze poczekać.
Zwycięstwo  Rasy zdobył piękny pies ROULETTE CASHIER van de  Weeward, z  hodowli pani Anity Kramer, w
rękach Aleny Kleckovej - czeska hodowla Draco Minor.

* Roscoe Nikko - Bilbo (wł. Agnieszka i Łukasz Koszulańscy) - w klasie pośredniej ocena bardzo dobra

* Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie otwartej ocena doskonała, lokata I, złoty medal,
CWC

* Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej, ocena doskonała, lokata III, brązowy medal

19.04.2008
IV Krajowa Wystawa Psów VIII Grupy w Częstochowie
Wystawa nas rozczarowała,  pomimo  że  Roszka zwyciężyła  w  klasie  pośredniej. Żałujemy zmiany sędziego  -
bardzo liczyliśmy, że oceni nas fińska sędzina (i hodowca labradorów) Eeva Rautala.
Tymczasem sędziowała pani Magdalena Świętoń i z  przykrością musimy stwierdzić, że nie podobał nam się ani
styl sędziowania, ani niektóre oceny. Przykre wrażenia spotęgowała jeszcze wyjątkowo paskudna pogoda. Mamy
nadzieję, że za tydzień w Opolu zaświeci słońce.

Wśród 61 labradorów:

* Roscoe Nikko - Bilbo (wł. Agnieszka i Łukasz Koszulańscy) - w klasie pośredniej ocena doskonała, lokata III,
brązowy medal

* Rocheby Noria - Roszka (w hodowli) - w klasie pośredniej, ocena doskonała, lokata I, złoty medal, CWC

Aby zobaczyć powiększenie zdjęcia kliknij w miniaturę...

Bilbo Bilbo na ringu Roszka w oczekiwaniu na
ocenę
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Roszka na I lokacie

29 marca 2008 r.
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Katowicach
W Katowicach jak zwykle bardzo liczna stawka labradorów - 148 zgłoszeń. Oceniało dwóch sędziów: Roberto
Falez-Pico z Puerto Rico - psy i suki dorosłe, a Luis Catalan z Portugalii - klasy szczeniąt i młodzieży.
Nasza młodzieżowa Roszka (Rocheby Noria) zadebiutowała w klasie pośredniej i w mocno obsadzonej stawce
zdobyła IV lokatę.
Wielką  radość  sprawił  nam Porfir Norengo  (wł.  Marga  i Zbyszek  Michałowscy),  który  na  20 psów  w  klasie
otwartej zdobył II lokatę i srebrny medal. Właścicielom serdecznie gratulujemy.
Gratulacje również dla uroczej Daisy (Riana Nell) i jej pani Sylwii Koperek za udany występ w klasie młodzieży
(20 zgłoszonych suczek) i ocenę doskonałą.

24 marca 2008 r. Wielkanoc
W samą Wielkanoc - w nocy z niedzieli na poniedziałek przyszły na świat dzieci Norii i Cruiser'a.
więcej >>

23 marca 2008 r.
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27 stycznia 2008 r.

Krycie Norii
W tym ważnym wydarzeniu podobnie jak na wczorajszej wystawie także zastąpiła nas Kasia.
Witkowi (współwłaściciel Peri) dziękujemy bardzo za pomoc i transport.

Na  ojca  wybraliśmy  pięknego  biszkoptowego  psa  PT  CRUISER  Sable  Blues  (w  domu  nazywany  Ori),
pochodzącego ze znanej czeskiej hodowli, a obecnie w hodowli Pani Beaty Urbańczyk-Zając z Grodu Hrabiego
Malmesbury. Ori ma tytuły Championa Polski i Młodzieżowego Championa Polski, jest także psem użytkowym. Pod
koniec lutego za pomocą USG sprawdzimy, czy to spotkanie było owocne.

26 stycznia 2008 r.
Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Głogowie 25-27.01.2008

ROCHEBY NORIA z Borowskich Stawów (Roszka)
Młodzieżowy Champion Polski

Rozpoczęliśmy sezon wystawowy 2008. Co prawda nie osobiście, ale za pośrednictwem naszej córki Kasi, dzięki
której mogliśmy się wybrać na narciarski urlop.
Kasia po raz pierwszy brała czynny udział wystawie, ale spisała się znakomicie - z Roszką zakończyły Championat
Młodzieżowy. Serdeczne podziękowania także dla Wojtka ("filia" Borowskich Stawów w Ślęzie), który dowiózł
nasze pociechy na wystawę.
Węgierski sędzia p. Miklos Levente (podobno kontrowersyjny - jak wyczytaliśmy na forum) oceniał wyjątkowo
surowo, nie szczędząc ocen bardzo dobrych i dobrych, a także nie przyznawał wszystkich punktowanych lokat.
Na ring stawiło się 50 labradorów, w tym 9 suczek w klasie młodzieży. A to nasze wyniki:
Fiona Ori (wł. Wojtek Ławrynowicz) - klasa młodzieży - ocena bardzo dobra
Riana Nell (wł. Sylwia Koperek) - klasa młodzieży - ocena doskonała
Rocheby Noria - Roszka - klasa młodzieży - ocena doskonała, lokata I, złoty medal, Zwycięstwo Młodzieży i
Najlepszy Junior w Rasie.
Roszka  kończąc  w  tym dniu  15  miesięcy  zdobyła  trzecie  Zwycięstwo  Młodzieży  i  tym  samym zakończyła
Championat Młodzieżowy. Kasia stwierdziła, że jest to zwierzę wystawowe - sama się wystawia, wystarczy tylko
mieć ciasteczka wątróbkowe.

Styczeń 2008 r.

Pod koniec miesiąca planujemy krycie Norii.
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<< ARCHIWUM 2007 >>

<< ARCHIWUM 2006 >>
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