STORT GRATTIS TILL WBKs EKIPAGE 2012

Stort grattis till Elida och Java som den 11/8 kom på 2:a plats i
hoppklass 2 på Södertälje BK. Därmed fick de sin sista uppflyttningspinne till klass 3 och kan
satsa mot SM 2013 och championat!
___________________________________________________________________________
Grattis till Lotta Berntson som klarat domarprovet! Suveränt kul för klubben att ha en egen
domare!
___________________________________________________________________________
Varmt grattis till Karin Sundell, ägare till Snygg-Aaron. I helgen blev killen Svensk
Uställningschampion!
___________________________________________________________________________
Stort SUPERGRATTIS till Åsa Klint och Humlan som tog sitt tredje 1:a pris och
Lydnadschampionat på Gotland den 9 juli!
___________________________________________________________________________

Stort Grattis till Vera Lisenstedt med Wilma som gått med
storseger från tävlingsdebuten och fått väldigt fina resultat!
Grattis till...
Plats 15/33 i Agilityloppet på Österåkers bk 25 mars!
Plats 3/30 i Agilityloppet på Nacka bk 21 april! Uppflyttningspinne!
Plats 1/27 i Agilityloppet på Märsta-Sigtuna bk 17 maj! Uppflyttningspinne och vinst, hurra!
Plats 6/26 i Agilityloppet på Väsby bk 26 maj!
Plats 11/30 i Hopploppet på Väsby bk 26 maj!

En sjätteplats i Agilityloppet på Frövi bk 9 juni!
HURRA! GRATTIS!
___________________________________________________________________________
Grattis även till Rosie och Frida med Sheena och Smilla som är med i agilitylaget
Kalaspuffarna!
Laget debuterade på Bro-Håbos lagtävling 6/6 och lyckades prestera så bra att det slutade med
en fjärde respektive femteplats vilket resulterade i två vunna SM-pinnar! (Av två möjliga
chanser) GRATTIS!
___________________________________________________________________________
Grattis till Helena, Annika och Rosie med Wilma, Abbe och Sharon som är med i agilitylaget
Gott & Blandat, på lagtävlingen 10/6 på Knivsta bk lyckades laget komma på en nionde
plats!!!
___________________________________________________________________________
Grattis till Eva McLaren och Mysan som fixade 1:a pris i lydnadsklass I i Väsby den 9 juni!
166,5 poäng och 9,5 på helhetsintrycket!
___________________________________________________________________________
Stort grattis till Birgitta Melin och Loxie samt Ann-Marie Engdahl med Voffa som
representerade Waxholms BK så fint på "Årets Border" den 1/6. Båda ekipagen blev
lydnadsmästare - Birgitta och Loxie i lydnadsklass III med 269 poäng, och Ann-Marie och
Voffa i lydnadsklass I med 187 poäng!
___________________________________________________________________________
_______________________
Grattis till Åsa och Humlan som tog sitt andra 1:a pris i lydnadsklass elit på Lidingö BK den
23/5 med 292,5 poäng!
___________________________________________________________________________
Ett stort grattis till Åsa och Humlan som tog sitt första förstapris i
lydnadsklass elit och blev distriktsmästare på ÖBK den 6 maj!

