
  Glædelig jul og et dejligt, dejligt nytår. 
 
 

               
     
 
Ja, for min skyld, kan vi godt blive i år 2012 - det kan ikke blive større! 
 
Endnu et fantastisk år er ved at nå sin afslutning og jeg sidder bare med 
det største smil og mange, mange minder om dejlig samvær og oplevelser 
med min familie, mine hunde, samt med jer. 
 
Ja, for min skyld, kan vi godt blive i år 2012 - det kan ikke blive større! 
 
Tilde tøsen er en fantastisk leder af flokken og styrer de to rødder med 
hård, men kærlig snude. De ved altid, hvor de har Tilde og hun er højt 
elsket af både Klara, Rose, Mikkel og jeg. Tilde var i år med på den første 
udstilling i 3 år og hun nød dagen i Stepping i fulde drag. Hun fik sit 
sidste klub cert, blev Klub Champion og blev BIM. En stor fornøjelse at 
have hende med igen. 
 
Ja, for min skyld, kan vi godt blive i år 2012 - det kan ikke blive større! 
 
Klara imponerer stadig de andre hundefolk til træningen i DCH. Hun kan 
alt, den hund og hun lærer lynhurtigt nyt. Hun er det kærligste væsen, 



giver masser af knus og ligger gerne i arm. En god søster de to andre 
tøser og Mikkels yngling. 
 
Ja, for min skyld, kan vi godt blive i år 2012 - det kan ikke blive større! 
 
Lille Rose, som ikke er så lille endda, tror stadig at hun er verdens navle. 
Ja, for hende er der kun Rose og Rose og Rose. Vi startede året med 3 
sporprøver. Denne gang var det 40 timers spor - en stor opgave for især 
mig, men dog med en 2 præmie i bagagen. Mon ikke det skal prøves igen, 
hvis jeg får mod til det :-). Rose og jeg har haft nogle fantastiske 
oplevelser igen i år med bl.a. et par udstillings-ture til Tyskland, en tur til 
Polen, til Sverige og Norge og ikke mindst vores fantastiske tur til 
verdensudstillingen i Salzburg, Østrig. Jeg er stadig så fyldt af den tur 
og jeg får nok aldrig større oplevelser med mine hunde. 4 tøser i en 
autocamper med 5 hunde og så bare derudaf. En tur fyldt med sjove 
oplevelser, megen grin og masser af nærvær. En tur fuld af glæde over 
mødet med kendte og nye venner fra udlandet og ikke mindst oplevelsen 
af de mange flotte hunde, som deltog på verdensudstillingen. En tur, hvor 
resultatet for os slog fuldstændig benene væk under mig og en glæde 
der stadig bobler, når jeg tænker på den.  
Rose stillede i brugsklassen sammen med 14 andre hunde. Hun var meget 
oplagt og viste sig fra sin bedste side. Dommeren sorterede hundene fra 
efterhånden og pludselig var vi kun 4 tilbage. Så bliver vi da placeret, 
tænkte jeg og syntes det var så STORT, men da han satte to andre 
hunde på 3 og 4 pladsen, fór der en djævel i mig og jeg tænkte, at nu går 
vi efter 1 pladsen. Og vi fik den - 1 pladsen - vinderen af brugsklassen.  
Rose fik det største knus for hendes indsats og snart skulle vi i ringen 
igen, for denne gang at gå om bedste tæve. Jeg forstod ikke helt, hvad 
der skete, dommeren tog hunde ud efterhånden og pludselig stod jeg helt 
alene med Rose i ringen og vidste faktisk ikke, hvor jeg skulle gå hen; men 
så fik jeg pokalen og danskerne røg ind i ringen og gav knuser. Rose var 
blevet VERDENSVINDER 2012. Jeg var stum, nærmest forstenet, men 
samtidig så stolt, så stolt. Rose klarede al postyret i stiv pote. Hun skulle 
i ringen igen - denne gang for at gå om Bedst i Racen. Der var 5 



verdensvindere i denne konkurrence, men dommeren må have set sig 
noget varm på Rose, da han også lod hende blive BIR. Det fås ikke større 
- sikke en oplevelse.  
Jeg tror, jeg var noget stille på vej hjem til DK igen. Havde mange 
følelser som skulle på plads, men hvilken glæde. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
Rose fik i 2012 de første titler: DKCH(S), WW12, INTCH(U), INTCH, 
SECH(S) og DEVDHCH.  
 
Ja, for min skyld, kan vi godt blive i år 2012 - det kan ikke blive større! 
 
I sensommeren fik jeg godkendt både vores kennelnavn: "Kennel Eden 
Rose", samt Dansk Kennelklubs Opdrætteruddannelse - et stort skridt på 
vej til mit første kuld hvalpe. 
 
Mikkel, min dejlige søn, meldte sig på banen og ønskede at tage med på 
sin første udstillingstur til Leipzig. Vi havde en dejlig tur sammen med 
alle tøserne og straks efter hjemkomsten, meddelte han, at han gerne 
ville med igen, så den næste tur til Norge blev planlagt. Skønt at vi kan 
have et fælleskab omkring hundene og jeg håber, vi kan få mange ture 
sammen i fremtiden. 



Ja, for min skyld, kan vi godt blive i år 2012 - det kan ikke blive større! 
 
Nej, det gør det måske ikke, men på trods af det, glæder jeg mig 
allerede til at se, hvad det nye år bringer. Jeg forventer at få mit første 
kuld hvalpe først på året. Stuttleggens Klara og Ecco Von Ossinuss skal 
være forældre og jeg håber på et kuld med et godt temperament og især 
gode drevevner. Jeg håber også på et kuld hvalpe efter Rose i 
sensommeren. Desuden bliver Tilde 8 år til maj og har derved mulighed 
for at stille i veteranklassen på udstillinger, og det vil jeg glæde mig 
rigtig meget til. 
 
Sikke en rejse jeg lige var på, imens jeg skrev dette. En rejse med de 
mest fantatastiske oplevelser sammen med mine hunde, med Mikkel og 
alle jer derude. Tak for endnu et år sammen - håber vi ses i det nye. 
 
Klara, Tilde, Rose og jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig 
jul, samt et lykkebringende nytår - Kh Dorte	  
 
 

          


