
Årets westie 2019 

CIB Nordisk Ch Posh Precious ”Daisy” 

 
 
Vi är så stolta över Daisy som lyckades med att bli årets westie 2019 och även 
kennel Posh första uppfödning med denna titel. 
2019 hade vi tänkt att ta det lite lugnt. Så blev det inte då Daisys framfart 
inspirerade till att många fler av vår uppfödning ställdes ut med stor framgång 
under året. 
Vi värmde upp på den kallaste av 2019 års utställningar i Roskilde, strax 
utanför Köpenhamn. Resultatet var fantastiskt med Daisy som blev bästa tik 
på fredagen. På söndagen knep Daisy sitt första Bäst i rasen för året med en 
hedersam andraplats i terriergruppen. Det skulle bli hela 14 bäst i rasen för 
Daisy 2019, många grupplaceringar och flera gruppvinster! 
 
En minnesvärd helg fick vi i Neumünster Tyskland, dit vi åkte med Daisy och 
sonen Posh Purpose ”Sam” i slutet på maj. Magnus, Annes man, lockades med 
som chaufför då alla andra var upptagna. Daisy  vann BIR med Sam som bästa 
hane. Då blev Daisy CIB champion vilket var ett av årets mål. Morsan Kitty (ch 
Posh Party-Kit) kan ju skryta med 7 res-cacib på ett år... Kronan på verket var 
när Daisy även lyckades att vinna terriergruppen.  
Daisys absolut bästa helg, var på Bornholm. Fyra utställningar på tre dagar är i 
sig en utmaning och att Daisy lyckades med bedriften att bli BIR på alla fyra, 
och i hård konkurrens, är häftigt. Att hon dessutom blev BIS, BIS-3 , BIG-2 och 
dessutom ingick i söndagens andra bästa uppfödargrupp, med två av sina 
söner i, är imponerande. 
Denna helg i Danmark fortsatte med fantastiska danska framgångar där Daisy 
slutligen lyckades bli årets Racevindere 2019.  
Favoritplatsen hemma är Annes knäveck eller på huvudkudden. Slagga på rygg 
på Annes arm varje natt, är ett måste, gärna med syrran Peggy och morsan 
Kitty på lagom avstånd. Älskar mat, promenader (har blivit en del) och att vara 
med. Hundutställningar är toppen tycker Daisy,  goda köttbullar och mycket 
uppmärksamhet gillar denna extravaganta dam extra mycket. Ösregn gillar 
Daisy inte… och kryssar gärna mellan vattenpölarna, åtminstone till att börja 
med! 
 
Stort tack för gratulationer från supporters och tusen tack till alla Er som gjort 
2019 till Kennel Posh:s bästa år. 
 

 


