Nyheder 2010

16. december
Vi har løftet sløret på Ciders kommende mand. (Håber vi) Hvis sundheden er
i orden på begge hunde, håber vi at kunne bruge Susanne Priers Dweet. Vi
synes han er en lækker hund, og at de komplimentere hinanden godt. Men
meget kan ske på 1½ år, vi krydser dog alt vi har, for at det bliver som vi
ønker :)
3. december
Vi venter stadig tålmodigt på at Primadonna skal gå i løbetid, og har
besluttet at parre hende i næste løbetid, om hun så trækker den et par
måneder endnu. Så vi forventer hvalpe på Prima i 2011.
Vi er også begyndt at kigge efter en lækker hanhund til Cider. Vi kigger
primært efter sort/hvid, men kommer der en lækker hanhund vi ikke kan stå
for, vil farven selvfølgelig ikke have nogen betydning. Vi har dog en
sort/hvid han i tankerne, og hvis sundheden er i orden på begge hunde,
synes vil det er en drømme parring :) Men der er 1½-2 år endnu :) Så der kan
ske meget. Men vi håber at kan parre Cider i 2012, vi har allerede nogle
skrevet op, så hvis nogen har interesse er i stadig velkommen til at skrive
og høre.
30. november
Vores luksus dyr er fyldt ½ år. Tiden går stærkt.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/12/cider-6-maneder.h
tml
29. november
Cider og Prima træner agility :)
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/11/nyder-at-kunne-tr
ne-lidt-endnu.html
21. november
Ghetto startede konkurrence i Gladsaxe. Macho og Bob deltog også
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/11/ghetto-startet-kon
kurrence.html
17. november
Opdateret billeder med hyrdning og strand tur under >på tur med os<
12. november
Doobi er blevet opereret, fået stykke køb ind i halsen, mod allergi
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/11/doobi-er-blevet-op
ereret.html
11. november
Natashas blandings hund Miko blev aflivet, 14 ½ år gammel. Den ældste
hund vi har haft!
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Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/11/rip-miko.html
16. oktober
Vi har i dag fået den glædelige nyhed om at Prima er genetisk fri for CEA!
12. oktober
Prima er blevet øjenlyst, er fri for CEA og PRA
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/10/primadonna-er-ble
vet-jenlyst.html
Jeg har opdateret blog om den sæson der er gået, og et tilbageblik på Prima
og min hårde start.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/10/tilbage-blik-pa-sso
nen-der-gik-og-lidt.html
27. september
Stort tillykke til Finn og Natasha.
Natasha og Doobi blev nr. 5 til DCHs DM, lige ledes gjorde Finn og Bugsy,
Allly fik en 6. plads i B-finalen!!
26. september
Vi har opdateret om Ally, læs mere på Ally og Zacs side under hvalpenyt.
Vores blog er ligeledes opdateret med en masse spændende.
Prima vandt bl.a årets hund finale og blev nr. 6 i årets agility hund.
Læs mere på http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/09/puha-vi-har-megetat-skrive-om.html
17. september
Vi har valgt ikke at parre Ally. Så der bliver kun 1 sheltie kuld i år.
8. august
Vi har fået Primadonnas resultatter, og hun har HD A og AD 0 :) JUBII!
Hun har ligeledes vundet sin udstillings klasse i Vejen med en 1. præmie
(hun var i sommer pels), og derved også opnået udstillingskravet. Så nu
skal hun snarest øjenlyses, og så må hun godt komme i løbetid. Læs mere
om vores to kuld i år under hvalpe nyt.
1. august
25. juli fik vi en smuk lille sort hvid sheltie tæve :)
Læs mere under Natashas hunde, Cider
20. juli
Vi er kommet hjem fra årets ugestævne, fionia cup 2010. Der er lagt stævne
videoer ind, og opdateret blog
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/07/1-dag-pa-fionia-cu
p.html
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/07/fionia-cup-2010.ht
ml
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10. juli
Prima og Ghetto har haft afslutning på deres agility hold, og løbet deres
første konkurrence løb!
Der er lagt videoer ind.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/07/ghetto-og-primad
onna-til-afslutnings.html
Vi kører mod fionia i morgen, og der vil løbene blive skrevet, hvis der er
noget at skrive om:)
26. juni
Jeg har lavet genoptræningsprogram til Doobi. Prima er som en ny hund
efter at have været til kiropraktor!
Primadonna er blevet målt, 34,5cm!!!
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/06/doobis-genoptrnin
g-og-jeg-har-faet-en.html
30. maj
Doobi er blevet dansk og svensk champion. Så nu kan hun blære sig med
titlerne DKAGCH SAGCH DKSPCH SAG(HOPP)CH Ahl's Dotti Deejay Doobi
Også stort tillykke til Wotán, som bestod LP1 denne dag.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/06/nu-er-det-vist-pa-ti
de-at-fa-opdateret.html
16.maj
Stort tillykke til Gitte og Zig-zag, som har bestået LP1, med 175 point, ud og
180 mulige! Der har også været andre flotte resultater.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
14. april
Den korte glæde
Doobi bidder og slikker sig igen. Nu er det det ene bagben det er gået ud
over :( Pause igen igen...... Jeg er desperat efter råd... Vi prøver nu at skifte
foder, så vi leder efter et godt allergifoder.
3. april
Doobi starter trænig
Prima træner på fuld slalom
Det ser igen ud til at være kommet "blivende/rigtig" hud på Doobis poter,
men det er jo sket før, hvor hun så desværre bidder dem i stykker igen. Men
nu håber vi at det holder!
Prima søgte selv slalommen da vi kom ud ppå banen, og jeg prøvede at
kører hende igennem, og hun tog den rigtigt :D Hun sætter farten lidt ned i
slutningen, men hun er blevet rigtig sej :)
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/04/trningen-fortstter.
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html
2. april
Prima kan 6 pinde
Natasha arbejdede hele dagen, så Helle stod for aktiveringen af hundene.
Prima kunne 6 pinde uden buer, ingen problemer :) Ghetto kører stadig med
klatten, der trænes nu på at kunne ligge legetøj ud for at presse ham.
1. april
Prima kan 4 pinde uden buer, med god fart :D
Dog gik hun ud af de to sidste pinde, da jeg satte 2 mere på. Så på med
buerne igen, og træner på 6 pinde.
30. marts
Primadonna træner på "lige" slalom
Jeg er gået tilbage til 4 pinde, men pindene står lige og på række, men
stadig med buer på. Hun tæsker igennem dem, og det ser lovende ud :)
29. marts
Ingen kiropraktor i dag
Jeg havde glædet mig til at skulle til kiropraktor med Doobi og Primadonna i
dag. Jeg fik desværre et opkald om morgenen, om at hun måtte aflyse.
Rigtig ærgeligt, men det var en forståelig grund. Så nu må jeg vente lidt
endnu. Jeg valgte i stedet at gå en lang tur med hundene, og jeg var hjemme
3 timer efter, så det var en dejlig lang tur :)
26. marts
Stadig ØV! Men GO for Prima
Lige så snart der er en lille bedring, så bidder Doobi sig igen. Øv hvor er det
træls! Håber snart det går den rigtige vej. Hun er startet på piller igen, og får
vasket fødder hver dag. Vi er begyndt at tage hende med ud sammen med
de andre, hvis nu det skulle skyldes stress over hun ikke fik lov til at lave
noget. Det skete nemlig for det meste når hun var alene inden får, og de
andre var ude og træne/løbe og lege. Utroligt nok så kan hun godt løbe
rundt og hygge med de andre, men når hun komme ind trækker hun på
foden igen. Nu prøver vi det her, for det andet har ikke virket.. :( Jeg håber
Doobi stopper inden den 29., da vi der skal til kiropraktor, og det ville være
ærgeligt hvis hun igen skulle gå med skærm efter der.
Men noget positivt er der da, jeg har fået trænet mere intentsivt med Prima,
og hun har virkelig forbedret sig på det seneste! Hun kan fejlfrit 12 pindes
slalom, så nu arbejder jeg med farten og selvstændigheden.
16. marts
Skiftet slalom taktik med Prima, Ghetto kører med klatten
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/03/trning-af-og-slalo
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m.html
15. marts
Der er bestilt tid hos kiropraktor til Prima og Doobi.
Efter Doobi har gået med skærm i så lang tid, er jeg sikker på det er en del i
nakke og ryg der skal rettes, og det skal gøres inden genoptræningen
begynder.
10. marts
Ghetto og Prima er startet slalom træning.
De starter begge med 2x2 metoden, og virker begge to til at fatte det rigtig
hurtigt.
10. feb.
ØV ØV, Doobi stadig skadet :(
Doobi er desværre stadig skadet efter MY DOG stævnet i sverige
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/02/v-synes-ikke-de-s
venske-certer-var-det.html
8. feb.
Der bliver også trænet tricks :)
Primadonna hun er bare så lærenem og klog.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/02/vinter-aktivitet-i-k
kkenet.html
3. feb.
Alternativ træning
Efter at være begravet i sne i en måned, var det med at være kreativ, og
Primadonna fik lært slalomindgangen.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/02/alternativ-trning.ht
ml
23. jan.
Træning med Sarah
Vi havde arangeret en træningsdag med hvalpene, og Sarah som
underviser. Det er helt sikkert noget vi vil gøre igen.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/02/trning-med-sarah23-januar-2010.html
9-10 jan.
MY DOG i Sverige
Doobi vandt begge de svenske certer om lørdagen, men blev desværre
skadet om søndagen
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/01/stvne-i-sverige.ht
ml
31. dec. 2009

5/6

Nyheder 2010

Der var lige tid til lidt træning i haven.
Vi fik startet lidt op med hvalpene, Primadonna og Ghetto. De blev
præsenteret for slalom og springteknik
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2010/01/i-sommerhus-til-n
ytar.html
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