Nyheder 2012

2. december
Nye billeder af hvalpene :) Wave , Number , Cover , Beat , Fly , Noicy
De har nu alle fået øjne :)
28. november
Der er opdateret om Natasha der holder kursus :)
Læs mere her!
21. november
Nye billeder af hvalpene + nye sider :)
Kig inde på hvalpenes individuelle sider ....
17. november
Awesome kuldet er her :D Se mere her , og på vores facebook side !
16. november
Nu hvor vi sidder og venter på Quicklys hvalpe, så kan vi glæde sig over
fremgang for vores ældre hvalpe :)
Læs mere om Zap her :)
Lige ledes er Knoppers blevet tjekket for hjerte/lunge orm og flåtbårne
sygdomme, og han er heldigvis frisk som en fisk :)
Der er opdateret videoer :)
Primadonnas stævne og trænings videoer, samt DcH DM .
Ciders stævne og trænings videoer.
Opdateret med videoer af Leader !
12. november
Nu er der blevet opdateret en smule mere :)
Nu lidt om european open juli 2012
6. november
Nu er bloggen endelig begyndt at blive opdateret... Nu er der lidt om vores
tur til Stavanger i Juli :)
26. oktober
Yes endelig lidt mere tid :)
Så er der blevet opdateret med videoer fra Primadonnas&nbsp;VM :)
Cider har nu også fået sin egen side om VM :)
Nu også billeder fra VM :)
Se ny side om ny parring her :)
18. oktober
Endelig fandt jeg tiden til at opdatere lidt.... Men også kun LIDT!
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Primadonnas side om hendes deltagelse til VM er nu oprettet, der mangler
stadig video... Men læs mere her.
12. oktober
Hvilken måned!! Primadonna og Cider havde nogle fantasiske løb til
Verdens mesterskabet, som resulterede i de begge var med til at vinde
agility hold løbet, med 4 sekunder til nr. 2, og sammenlagt får de BRONZE i
hold til VM 2012 :D Det var en kæmpe oplevelse, der vil snarest blive
opdateret mere med billeder og video!
LIGE LEDES så løb Primadonna helt fantastisk individuelt, og fik en 3. plads
i agility løbet, og ender med at vinde BRONZE sammenlagt!!! Hun er min
stjerne!!
Og da vi kommer hjem får vi scannet Quickly, og det viser sig at hun har
skønne små hvalpe i maven!! Så kan livet hvis ikke blive meget bedre!!
1. oktober
Gjerulff Knoppers Delight er med i børne filmen "Antboy", som kommer i
biograferne i efterårsferien 2013! Jeanett har gjort et kæmpe arbejde i at
træne ham på kun 14 dage, selvom hun har haft fuldtidsarbejde og familie at
passe også! Han er med i 3-4 scener, og er drengen "
12-årige Pelle Nørhmann" (som har hoved rollen)'s
hund "Skipper". Han er blevet udvalgt i første omgang pga. af sit smukke
ydre, men faldt efterfølgende for hans glade sind og vilje til at arbejde!
Der er kommet nyt om Leader :) Vi vil genteste ham for CEA og MDR1 når vi
kommer hjem fra VM, spændende :) Der er også kommet nye
billeder
af ham! De er nederst på siden. Nogle af dem står han ved siden om Prima,
så man kan fornemme hans størrelse. Og så er der kommet en ny
video
:)
28. september
Der er kommet foto collager på næsten alle hundenes sider
Cider , Primadonna , Doobi , Quickly , Merci , Ally , Ghetto , Bugsy , Kno
ppers
,
Lion
,
Cheri
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,
Macho
,
Zigzag
,
Zap
,
Bob
,
Wotán
,
24. september
Vi har i weekenden deltaget i DcH's DM! Helle og Merci blev nr. 8, og
Natasha og Primadonna blev nr. 12.
Vi fik også muligheden for at møde to andre af Orsons søskende, nemlig
helsøster Ziva (Speeds kuldsøster), og hans kuldbror Cookie. Meget smukke
og skønne hunde. I kan se flere billeder HER!
18. september
JUBIII, endnu en vellykket parring!!
17. september
Selvom vi var meget nervøse for om Quickly og Orson kunne finde ud af
noget, da de bedste havde "debut" ;) Så klarede de det til UG!!
Helle ankom til Lene, og hundene blev hurtigt forelskede, og de nåede dårlig
nok at finde kamera frem, før så skulle begge hunde støttes :)
Vi håber på en parring igen i morgen, husk at holde jer opdateret via facebo
ok
Så vi kan glædeligt fortælle at vi forventer border collie hvalpe i slutningen
af November..
Hun vil dog blive scannet om 3 uger, så vi kan se om det har båret frugt :)
Læs mere her
Der er kommet flere billeder af Quickly og Orson sammen :)
12. september
Quickly var til stævne i weekenden, og fik en pind i spring :)
Se mere på &nbsp; hendes video side.
10. september
Stort tillykke til Ally og Merci som blev Sjællandsmestre i henholdsvis
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senior og stor klasse :) Sejt gået af mor og datter!
Søn/Bror Lion blev nr. 3 :)
Tillykke til Quickly som vandt en pind i spring kl. 1 i weekenden :)
Ny side er lavet om Primadonnas familie :)
Ny side er lavt om Ciders familie :)
4. september
Der er nye videoer af hundene fra DKK DM, Primadonnas og Ciders
Og der er også nye videoer af familien til Quicly og Orson.
Cider er nu DANMARKS MESTER FOR HOLD!!
Og stort tillykke til Cheri, som vandt SØLV for HOLD til DKK DM 2012!!
Natasha løb også med Primadonnas kuldbror, QATO , og de vandt også
GULD for HOLD (i mellem klassen)!
Her kan i se billeder fra DKK DM :)
31. august
Der er oprettet nye sider igen :)
Primadonna og Cider har fået deres egen mesterskabs sider!! :)
Og der er også nye videoer af Orson og familien
21. august
Nordisk mesterskab var desværre det dårligste arrangeret i mange år, og
heldet var ikke på Natashas side :(
Til gengæld var Primadonna en stjerne til det internationale stævne dagen
før nordisk, og vandt et stort Norsk agility cert, og blev NORSK AGILITY
CHAMPION, og vandt også et CAC.I.AG! Med det blev hun medlem af en
meget lille klub, med en MEGET stor ære, da hun opnåede en af de største
titler, nemlig INTERNATIONAL AGILITY CHAMPION!
Der er blevet opdateret billeder af Orson , Orsons søskende og Quickly
og Orson sammen
!
Der er oprettet en ny side med Primadonnas mesterskaber :)
8.august
Så nu er der endelig blevet opdateret på hjemmesiden :)
Resultater: Quickly , Primadonna , Cider , Merci , Ghetto
Trænings videoer: Quickly , Primadonna , Cider
Stævne videoer:&nbsp; Quickly , Primadonna , Cider , Merci , Ghetto ,
Knoppers,
Zap
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7. august
Velkommen til Leader :) Læs mere her
Cider og Primadonna gjorde det godt til European Open, og blev begge
udtaget til den individuelle finale!
Cider med en 9. plads i spring, (ud af næsten 200 hunde), og Primadonna
med en 3. plads i agility (ud af næsten 200 hunde)!
20. juli
Så er der opdateret med videoer fra ugestævnet i Stavanger
Knoppers , Primadonna , Cider
Der er også opdateret under resultater
Primadonnas , Ciders
26. juni
Primadonna og Cider er udtaget til at deltage ved Nordisk mesterskab OG
Verdens mesterskabet i agility 2012!
8. juni
Bloggen er opdateret om stævnet i Ribe :)
Der er lavet nye sider :)
Se her: Merci , Primadonna , Cider , Quickly
4. juni
Bloggen er opdateret om stævnet i Viby: Fredag og lørdag
30. maj
STORT TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN TIL CIDER , (Læs nederst på
hendes side, der er opdateret :)
Cider er blevet DANSK AGILITY CHAMPION!
Primadonna har fået sin sidste DKK DM udtagelse!
Bloggen er opdateret om torsdagen i Viby :)
21. maj
Der er sket SÅ meget på det sidste! :)
Primadonna er blevet DANSK SPRING CHAMPION, og både hende og Cider
er udtaget til EO 2012 :)
OG Cider er blevet spurgt af landsholdsledelsen, og er nu tilmeldt
bruttotruppen til landsholdet, hun har lige præsteret at rykke i klasse 3, i
både agility og spring, på KUN 6 stævner!! (minimun antal!!) Og har lige
ledes vundet 2 agility certer, og 1 spring cert :) Hun er også blevet udtaget
til DKKs DM!
Ghetto er rykket i sprIng kl. 3, og mangler 1 pind i agility..
Kennel Gjerulff har fået deres 1. agility champion!!
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Gjerulff Mon Cheri blev i Viby DANSK AGILITY CHAMPION, og blev også
udtaget til EO 2012!
Lige ledes har Gjerulff King Creole (Macho) også vundet deres 1. AG cert i
deres debut løb :)
Quickly har også haft sin stævne debut, og de fik deres 1. pind i spring, og
1. pind i agility :D
Der er også opdateret nye stævne videoer:
Primadonna , Cider , Ghetto , Merci , Quickly , Knoppers , Cheri , Macho
Bloggen er opdateret om træning og stævne i Hvalsø 12. maj 2012
19. april
Hele familien har været til stævne i DcH Stevns :) Bloggen er opdateret :)
18. april.
Min skønne Doobi, fyldte 10 år den 11. april!! Hun havde en dejlig dag, og
blev rigtig forkælet med en masse agility og leg :)
Læs og se billeder på bloggen :)
16. april
Jeg har været ude og holde kursus :) Og det gik over alt for ventning!!
Lige ledes besøgte jeg Orson, og fik set ham arbejde! Ih guder hvor er han
en lækker hund :D Vi har også fået video !!
Vi har også fået opdateret bloggen :)
4. april
Vi er kommet os, og tænker fremad.. :) Stævne sæsonnen er så småt igang,
og 2012 er startet godt for Kennel Gjerulff :)
Flere af hvalpene har fået oprykninger, stort tillykke med dem!!
Merci er rykket i klasse 3 i DKK, og er nu i klasse 3 i alt både DKK og DcH!
Både Ghetto og Knoppers har også fået pinde, og Dm-udtagelser!
Primadonna har startet over alt forventning, læs mere på hendes resultat
side
!
Vores 2 nye avlstæver er nu blevet "fotograferet" :D
Quickly :
HD: A
AD: 0
OCD: intet påvist (fri)
Cider : (agility resultater )
HD: A
AD: 0
Så nu er de godkendt til avl :D Og de vil begge få deres 1. kuld i vinter
2012-2013, se mere her .
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Opdateret under:
Primas træning , Quicklys træning og sundhed , Ciders sundhed og træ
ning
Vilhelmsborg: Ghetto , Cider , Primadonna , Doobi , Knoppers , Bugsy ,
Ally
,
Merci
.
Målsætningerne for Prima er nu kommet på skrift :)
8. januar
Bloggen er opdatertet om vores skrækkelige oplevelse med Primas fødsel
:(
21. januar
Dyrlægen skyder Prima til at føde enten den 22. eller 23. :) Så hold jer
opdateret :D
Dweet har fået sine HD og AD resultater :D AA og 00 Det kan ikke være
bedre!!
Bloggen er opdateret: Tilbageblik på 2011
13. januar
Jubii, vi er blevet sponsoreret med en Cannonball , vi modtager den i løbet
af næste uge! Og vi glæder os helt vildt til, at kunne bruge den i vores
træning!! Vi mangler stadig at få de sidste detaljer på plads, men jeg vil have
den med rundt til de forskellige stævner og kurser jeg er til. Så der vil i få
mulighed for at se den, og I vil måske få mulighed for at kunne købe den
igennem mig. Men det er ikke helt på plads endnu.
Der vil snart komme videoer ;)
Der er også oprettet en side mere under Natasha, læs mere her
12. januar
Bloggen er opdateret, læs mere om Primas 4. og 5. scanning
Quicklys mand er også planlagt :D Læs mere her
9. januar
Der er nu opdateret billeder af Zap , Bob og Cheri :)
3. januar
Bloggen er nu opdateret :)
2. januar
Jeg vil endnu en gang takke mine sponsore Lars Palle Larsen, som ejer KIG
IN i Nysted! Han har sponsoreret noget lækkert tøj, som jeg altid bruger når
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jeg er ude med hundene, og hvor er det dejligt ikke at gå rundt at fryse, og
samtidig kunne bevæge sig frit, uden at føle sig pakket helt ind i 12 lag tøj...
! Han sponsorere lige ledes det fantastiske foder Nutra Nuggets, i
samarbejde med Nutra, til ALLE mine hunde, og de fungere helt utroligt på
det, og jeg har aldrig haft nogle problemer med det! Hundene elsker det, og
de lugter ikke grimt ud af munden, hvilket er rigtig dejligt ;)
Her kan i læse om dem :)
KIG IN
Nutra Nuggets
1. januar
Prima blev scannet igen den 28. januar. Hvilket ikke var den glædeligeste
nyhed der kom ud af det. Det viste sig nemlig at "kun" 3 af de 6 befrugtede
æg havde udviklet sig til hvalpe.. Vi fandt 3 fine hvalpe med hurtige hjerte
slag, og kunne se deres kranie og bevægelse :) Men desværre fandt vi også
3 væskeblære med noget grumset i, som desværre ikke havde udviklet sig
til hvalpe.. Men vi tænker positivt, og der var nok en grund til at de er blevet
"afvist".. så vi ser nu frem til forhåbentlig 3 raske og søde hvalpe.. Hun skal
dog scannes igen den 4. januar, for at sikre os at de 3 hvalpe stadig vokser
og udvikler sig korrekt!
Læs om Cider, Doobi og Primas 2. scanning her , der er også en masse
dejlige billeder af Prima som hvalp :D
Der bliver opdateret om 3. scanning snarest, hvor der også vil være billeder
og lille video af hvalpene, hvor Prima er 4 uger henne.
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