Beatrice Stocchi

Jeg er straffe advokat, født med en særlig interesse
for hunder. Først som voksen fikk jeg “lov” til å eie en hund ettersom utdannelsen min ofte gjorde at jeg til
brakte mange måneder i utlandet. Derfor snakker jeg tre språk.
I 1992 kjøpte jeg fra kennelen Della Talpa
min første boxer, den tigrete tispen Jasmin som var av østerriske blodslinjer (pappaen var Carlos
von Königsberg). Fra den dagen startet mitt boxer eventyr og har aldri sluttet!
Jeg begynte å stille ut i 1993, og i 2002 begynte jeg å arbeide med min andre boxer fra della
Talpa, hannhunden Gaston (etter Vasco della Cadormare). Han er forløperen til min kennel som har to
FCI navn: “del Ducato di Parma” og “dell’Ottava Meraviglia”. Fra
2011 har vi arbeidet i tett samarbeid med Alessandro Tanoni, uten hans høyt verdsatte råd ville
vi ikke oppnådd de samme resultater. I dag setter vi de
tre viktigste mål for avlen høyt: Helse, skjønnhet og gemytt.
Vi har oppdrettet og utstilt mange hunder med suksess,
men det er umulig å komme med hele listen: champions i Italia, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Tsjekkia,
Serbia og mange plasseringer på Atibox, samt Atibox unghundvinner Batida del Ducato di Parma i 2008
(hennes søster Baffy ble norsk champion i 2010).
Mitt arbeid som trener og fører teller mange ZTP og italienske kåringer, IPO 1, noen IPO 2 og mange IPO
3 på høyt nivå med min Jarabe di Boxerita,
en etterkommer av Gastone. På Atibox VM ble hun alltid plassert i IPO 3, med beste plassering i lydighet i
2014, og vi vant den prestisjefulle titelen Absolute Champion
(tittelen dekker både den italienske klubbens utstillingschampion og brukschampion, som veldig få boxere
har vunnet.) Med Jarabe ble jeg også kvalifisert med tittelen årets unghund utstillingsvinner (2009) og årets
bruksvinner (2015, med et totalt score på 257 poeng), og beste lydighet og forsvarshund.
I 2014 ble jeg nr. 3 i den italienske FCI gruppe 2 IPO champion konkurransen. Jeg har også konkurrert i FH
IPO disiplinen. I 2015 vant jeg den italienske klubbkonkurransen i FH
1 på spor. Som medlem av spansk boxer klubb vant jeg spor konkurransen “FH Spain Cup” i
2016. Ettersom jeg har mange venner i denne klubben organiserer jeg vanligvis workshop for instruktører.
Jeg har organisert boxer spesialustillinger, ZTP, italienske kåringer,
IPO konkurranser og sporprøver. Jeg er også Fly Ball dommer og trener for utstillingsdommere på boxer.
For øyeblikket utdanner jeg meg som IPO dommer.
Jeg har dømt på årsvinnerutstillinger, både i Italia og utlandet (Mexico, Spania, Slovakia,
Serbia, Hviterussland, Tsjekkia, Belgia, Østerrike, Danmark, Ungarn, Romania etc.) og også på ATIBOX.
I 2019 ble jeg sekretær i Atibox.
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