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AKTIVITET/INTERVJU::

Freestyle med Disco
Disco, Rysalka Moon Disco
Engelsk mannen Richard Curtis er en av de ledende
aktører innen for sporten Freestyle. Han har med stor
suksess konkurrert innen for freestyle og lydighet, som
resulterte i blandt annet at han vant Crufts Freestyle
finale i 2006 med sin Portugisiske vannhund; Rysalka
Moon Disco.
Richard Curtis ha siden vært dommer innen for denne sporten, både på Crufts og i utland. Han holder
”Workshops” både i England og ellers. Her fungerer
han som instruktør i freestyle. Dette har også ført til en
serie med filmer, publikasjoner og nå senest en bok.
Men nok om Richard Curtis; det er Portugisiske vannhunden vi vil vite mer om!
Disco
Disco, Rysalka Moon Disco, er født i februar 2002. Hun er en brun Portugisiske vannhund tispe med den tradisjonelle klippen. Curtis ønsket en hund
med mye pels, som samtidig var intelligent, men på en annen måte en hans
tidligere gjeterhunder. Med Portugisiske vannhunden ønsket han å ha det
morro samtidig som han utviklet sine treningsmetoder ved å trene en annen
rase som ville hjelpe ham i å trene andre eiere med deres hunder.
Curtis tilstår nå at han var litt bekymret; Ville
han klare trene Disco til den høye standarden
han hadde klart på gjeterhundene? Og ville
hans treningsmetoder i konkurranselydighet
kunne brukes på en så forskjellig rase.
Men Curtis har i dag bare lovord om innlæringskurven til Disco. Med Disco brukte han
mer eller mindre utelukkende klikker på innlæring av øvelsene. Disco krevde en annen innfallsvinkel enn det gjeterhundene gjorde for å
ikke snakke om høyere vekt på motivasjon. Nå
blir Curtis kalt ”Mr Motivator” så dette ble ikke
den så vanskelig som han skulle tro.
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Utviklingen
I 2003 ble Disco innmeldt både i eksteriør og
lydighet konkurranser. Her skåret hun høyt på
begge utstillinger. Det var to lydighetskonkurranser det første året hennes og hun kom på
først og andre plass. Dette er konkurranser
hvor det er stor overvekt av Border Collier og
hard konkurranse.
I 2005 ble det ytterlige konkurranser; Opprykk i
lydighet og konkurranser i Freestyle. Med Blue
Peter, et engelsk TV program, fikk hele england
sett klovne rutinen til Curits og Disco.
2006 ble igjen et knall år for Curtis og Disco.
Etter en runde med kvalifisering til Crufts kjørte de igjen klovne rutinen sin
og vant!! Dette betydde at Disco er den eneste Portugisiske Vannhunden
som har vunnet på så høyt nivå til dags dato. Og de beviste at en ikke trenger
ha en Border Collie for å vinne.
På alle showene Curtis og Disco har opptrådt kan Curtis være sikker på at
Disco vil levere. Om ikke annet enn med hennes særegne utseende og sprø
personlighet som alltid sjarmerer publikum.
Vil du lese mer eller følge med på deres utvikling kan du gå inn på Richard
Curtis sin hjemmeside: http://www.k9freestyle.co.uk/
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