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CO NOWEGO
2006
26.10.2006
NARODZINY DZIECI NORII I RINGO
MAMY 8 SZCZENIĄT: 1 CZARNY CHŁOPCZYK, 2 CZARNE DZIEWCZYNKI, 2 BISZKOPTOWE CHŁOPACZKI I 3
BISZKOPTOWE DZIEWCZYNKI - szczegóły patrz "MIOT R-N".

24.09.2006
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych we Wrocławiu
Najlepiej zorganizowana wystawa spośród tych, w których uczestniczyliśmy od początku tego sezonu. Dużo
miejsca, przestronne ringi, bogate imprezy towarzyszące, wiele stoisk handlowych i gastronomicznych.
Najliczniejszą stawkę labradorów (128) sędziowało dwóch sędziów na osobnych ringach. Do tego wspaniała
pogoda. Miłe spotkania ze znajomymi i psami z rodziny.

Borowskie Stawy reprezentowały:
* Porfir Norengo (wł. Marga i Zbyszek Michałowscy) - w klasie młodzieży ocena doskonała
* Peri Neda (współwł. Witek Panek) - w klasie młodzieży ocena doskonała
* Poli Negra (wł. Ania Błotny) - w klasie młodzieży ocena bardzo dobra
* Noria Inez (w hodowli) - w klasie otwartej ocena doskonała
Było też kilkoro dzieci naszego Ofira z ocenami doskonałymi. Najwyższe laury - trzecią lokatę i brązowy medal
- w klasie użytkowej zdobyła Jagna Erna z Krywaldowej Koliby (po Ofir Bard z Krywaldowej Koliby i Elkana
Marita z Krywaldowej Koliby; w rękach Irminy Dudkowiak - hodowla Dolbia).
Tytuł Zwycięzcy Rasy obie sędziny - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska i Małgorzata Lorenc - przyznały
Int.Ch. Nzoro Leminiscatus, ojcu Porfira, Peri i Poli.
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Nzoro Leminiscatus

27-28.08.2006
Krycie Norii
Na spotkanie Norii z "drugim mężem" Ringo pojechaliśmy pod Brno do czeskiej hodowli "Od Himalajskeho
Cedru" pani Michaeli Docekalovej.
Ringo (imię domowe), czyli Rocheby Smokescreen to wspaniały biszkoptowy pies pochodzący ze słynnej
angielskiej hodowli Rocheby. Bardzo utytułowany: Interchampion, Champion Finlandii, Polski, Czech, Słowacji,
Węgier, Młodzieżowy Champion Czech i Słowacji.
Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje dziećmi równie pięknymi jak ich tatuś i mamusia.
06.06.2006
Krajowa Wystawa Psów w Legnicy
Bardzo udany debiut Porfira i Zwycięstwo Młodzieży! Był to także debiut właścicieli Porfirka Państwa
Michałowskich, którzy perfekcyjnie się do tego przygotowali. Panu Zbyszkowi gratulujemy profesjonalnego
wystawienia psa.
Radość z sukcesu Pofiego zmąciły nam następne wydarzenia. Po 10 latach uczestniczenia w wielu wystawach
przeoczyliśmy start suk w klasie młodzieży. Sobie możemy zarzucić brak czujności, zasadnicze pretensje mamy
jednak do organizatorów. Nikt nie zapowiadał klas i nie wiadomo było co w danym momencie dzieje się na ringu.
Dodatkowym utrudnieniem była ciasnota, brak miejsca przy ringu i koszmarna deszczowa pogoda. Sędzina,
zdając sobie chyba sprawę, że przynajmniej częściowo odpowiada za tę sytuację, zdecydowała się ocenić nasze
dwie dziewczynki po czasie. Nerwowa atmosfera fatalnie wpłynęła na Peri i Poli, i choć to nie był ich pierwszy
raz, zupełnie nie chciały się wystawiać. Pomimo tego, nie dość, że zostały ocenione, to otrzymały srebrny i
brązowy medal.
Sytuację ratowała jeszcze Noria uzyskując II lokatę i srebrny medal w klasie otwartej.
Nasza nadzieja Oran Izi z Borowskich Stawów w klasie otwartej psów tym razem z oceną doskonałą bez
lokaty. Najwyraźniej nie był to ani jego dzień , ani jego Pana Piotra. W tej samej klasie występował także syn
naszego Ofirka - Fox z Bandy Grandy (na prośbę hodowcy wystawiony przez Krzysztofa) i uzyskał ocenę
doskonałą i IV lokatę.
Niestety nie mogliśmy odnotować pełnych wyników. Brak numeracji lokat i nieczytelne wskazywanie zwycięzców
nie dawały widzom pełnego obrazu konkurencji.
W połowie sezonu ze smutkiem obserwujemy, że wystawy mają słabszą oprawę. Kurczą się tereny wystaw
spychanych na obrzeża stadionów. Siłą rzeczy ringi maleją , brakuje miejsca dla wystawców, tłoczą się i
przepychają widzowie. Mamy nadzieję, że to sytuacja przejściowa.

Borowskie Stawy:
* Porfir Norengo (wł. Michałowscy): I lokata, złoty medal, Zwycięstwo Młodzieży
* Oran Izi (wł. Piotr Kaziów): w klasie otwartej ocena doskonała
* Peri Neda (współwł. Witold Panek): w klasie młodzieży ocena doskonała, srebrny medal
* Poli Negra (wł. Anna Błotna): w klasie młodzieży ocena doskonała, brązowy medal
* Noria Inez (w hodowli): w klasie otwartej ocena doskonała, srebrny medal.
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Rodzinne

04.06.2006
Wystawa Krajowa w Wałbrzychu
Noria w klasie otwartej otrzymała II lokatę i srebrny medal. Nie napawa nas to dumą, ponieważ sędzina Bożena
Banasiewicz (sędzia krajowy) komentując swój wybór powiedziała: "Bo się jakoś wystawia".
Orunia Ira z Borowskich Stawów, młodsza siostra Norii, w tej samej klasie otrzymała IV lokatę, z
uzasadnienim: "Bo stoi".
Oran Izi z Borowskich Stawów pokazywany w klasie otwartej: złoty medal, CWC, Najpiękniejszy Pies w Rasie.
Oran konkurował z synem naszego Ofira - Rocky z Grandy Bandy: II lokata, srebrny medal.
I choć zdawać by się mogło, że odnieśliśmy sukcesy, to wystawę opuszczaliśmy z zażenowaniem. Chaos na ringu,
szafowanie ocenami doskonałymi, na lokatowych miejscach zdarzały się albo psy zabiedzone, albo tłuste. Na
szczęście znacznie częściej na wystawach mamy do czynienia z profesjonalizmem.
Anitce i Eli, właścicielkom Oruni, dziękujemy za uratowanie atmosfery i pyszne ciasto.
W wystawach na razie robimy przerwę. W planach mamy krycie Norii.
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28.05.2006
Międzynarodowa Wystawa w Lesznie
Tym razem Borowskie Stawy reprezentowała tylko Noria. Za to bardzo godnie - zdobywając w klasie otwartej
ocenę doskonałą i brązowy medal. Maluchy przed tygodniem "wyskoczyły" z klasy szczeniąt i na razie mają
przerwę w wystawach.
Krzysztof znowu wystawiał psy państwa Marmajewskich z następującym skutkiem: Asko z Krywaldowej Koliby w
klasie młodzieży - ocena bardzo dobra, Sando z Krywaldowej Koliby w klasie użytkowej - ocena doskonała i
brązowy medal.
Sędziował pan Zvi Kupferberg (Izrael) - sprawnie i stanowczo (psy z ocenami doskonałymi znalazły się na
miejscach lokatowych, pozostałe w większości otrzymały bardzo dobre).
Następna wystawa w Wałbrzychu.
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15.05.2006
Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
To był szczęśliwy dzień - piękna pogoda, wspaniałe towarzystwo i sukcesy!
Nasza Noria w klasie otwartej zdobyła złoty medal i CWC.
Dzieci Norii w klasie szczeniąt: Poli - I lokata, Peri - III lokata.M
Oran, syn Inari i Ofira, w klasie otwartej - złoty medal, CWC i Najpiękniejszy Pies w Rasie!
Oriana, córka Inari i Ofira, w klasie otwartej - ocena doskonała.
I psy państwa Marmajewskich, naszych miłych nestorów, które wystawiał Krzysztof: Asko z Krywaldowej Koliby
w klasie młodzieży - ocena doskonała, Sando z Krywaldowej Koliby w klasie użytkowej - złoty medal i CWC.
Sędziowała pani Krystyna Sajnóg stwarzając na ringu bardzo sympatyczną atmosferę.
Właścicielom gorąco gratulujemy! Dziękujemy za miłe spotkanie. Tym razem było słońce, ciasto i kawa. I oby tak
już zawsze. Do zobaczenia na wystawie w Lesznie.
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09.05.2006
Sezon wystawowy rozpoczęliśmy 29 kwietnia na Międzynarodowej Wystawie w Opolu.
Dorosłe psy sędziował w strugach nieustającego deszczu Theo Leenen sędzia z Belgii, szczenięta i młodzież Henryk Stępka. W naszym odczuciu Pan Leenen sędziował bardzo dokładnie i rzetelnie. Borowskich Stawów
było dużo i tylko pogoda psuła tak miłe spotkanie.
Odnieśliśmy też parę sukcesów:
psy - klasa szczeniąt: Parker - I miejsce
suki - klasa szczeniąt: Peri - II miejsce, Poli - III miejsce
psy - klasa pośrednia: Oran - IV lokata.
Nasza Noria, wystawiana w klasie otwartej, uzyskała ocenę doskonałą; Oriana (klasa pośrednia) - ocena bardzo
dobra; Nefir (klasa otwarta - ocena bardzo dobra.
Ze wszystkich psów jesteśmy bardzo dumni, właścicielom serdecznie gratulujemy. Liczymy na dalsze spotkania
na wystawach, mając nadzieję, że pogoda dopisze.
Będziemy w Jeleniej Górze 14 maja.
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