Nyheder 2011

18. december
Prima er gravid, og nu 26 dage henne :D Dejlig nyhed!
Hun blev scannet den 14. december, (3 uger henne) og det blev bekræftet!
Vi tager en dag af gangen, og nu ser vi frem til næste scanning, som er den
21. december (4 uger henne) :)
Læs mere her
Opdateret ny video af Quickly: Hyrdning
11. december
Der er lagt nye træningsvideoer ind, og lidt stævner :)
Ally stævne videoer 2011
Merci træning 2011
Merci stævner 2011
Quickly træning 2011
Cider trænings videoer 2011
Primadonnas træning 2011
Knoppers 2011
Vægt og højde på alle hundene :)
Læs mere her :)
9. december
Der er oprettet nye sider under Cider og Dweet :)
Video af Dweet
Stamtavle
8. december
Jubiii! Nu er svaret på Cider s CEA test :D Så det var pengene værd at få
svaret,
genetisk fri for CEA og MDR1 :D og
kan
ikke
give det videre i avl!! Det var en dejlig nyhed! I sær fordi vi vidste at Dweet
er bærer, så Cider skulle være fri, for at vi kunne lave parringen, og der er
hun heldigvis :D Så det var et skridt nærmere et fantastisk kuld :) Nu
mangler vi bare at HD og AD på begge hunde også er i orde :) Og Dweet
mangler en udstillings præmiering, men hvilken dommer kan ikke stå for
ham ;) Men nu er vi lidt nærmere, så det er gode tegn :)
3. december
Yes, vi har fået svar på Ciders MDR1 test, hun er genetisk fri +/+ :D Og kan i
kke
give det videre i avl! Nu venter vi på CEA resultatet på tirsdag :)
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26. november
Yes, Prima blev parret en 3. gang også :) så nu er det bare den søde
ventetid! Der vil nok gå lidt tid før der kommer flere opdateringer, nu går der
jo et stykke tid før der sker mere spændende :)
Bloggen er opdateret, omkring det forløb vi lige har været igennem :)
Læs mere her :)
23. november
Primadonna er nu parret 2. gang :D I dag sad de kun sammen i 35 min,
heldigt for Charlotte :) Nu håber vi på en sidste parring i morgen aften, og så
kommer hun hjem igen fredag :D
I dag har jeg også fået taget DNA, og sendt ned til Genomia igen, for at teste
Cider for MDR1 og CEA, (hun kan enten være genetisk fri, eller bærer) nu
venter vi bare spændt på svar.
22. november
Primadonna er blevet parret 1. gang :D Og stakkels Charlotte (fra kennel
Shenaja, som ejer Dee ) måtte sidde og støtte Prima i 50 minutter, i mens de
sad sammen, i dette meget koldt vejr... Men vi er meget taknemmelige :)
17. november
Stakkels Yatzi har været syg med en infektion, og hans sædkvalitet er
desværre nede på 50% :(
Vi ønsker Yatzi fortsat god bedring!!
Prima har derfor fået en ny mand, Læs mere her
Dejligt at ens opdrættere stolte :) Læs mere her
Charlotte udstillede Cider i Vejen :) Læs her
Primadonna er nu afleveret hos kennel Shenaja, og vi håber på parring i
weekenden eller starten af næste uge :)
16. november
Vi har valgt at ligge billeder og informationer om sundhed på alle hundene
på en samlet side, under vores hunde
Primadonna er blevet øjenlyst i går, og INTET PÅVIST! :D Hendes side er
også opdateret :)
27. oktober
Så fik jeg endelig opdateret bloggen fra DCHs DM 2011 :)
Kun Prima deltog, men det blev kun til en delt 13. plads, sammen med de
andre diskede i A finalen... Men hendes 1. DM, og vinde 2 agility løb, og
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ende som nr. 13.... Det er da okay :D
Læs mere her
- Nye videoer lagt ind af Cider , hun er kommet i løbetid, og jeg håber hun
snart trækker Prima med :)
- Nye videoer lagt ind af Prima " Træning 2011 "
- Nye videoer lagt ind af Quickly
13. oktober
Så er både DCH DM og DKK DM overstået... DKK DM var en speciel følelse,
da Doobi havde sit sidste, mens Prima havde sit første.
Det betød Doobi fik sit sidste DM (DKK), og sine sidste løb i mellem klassen,
og er nu pensioneret, og skal løbe senior, hvilket hun synes er sk... sjovt :D
Det blev til en 11. plads til DKK DM 2011, som hendes sidste finale resultat..
Prima løb sit 1. individuelle DM.. Hvilken var noget jeg glædede mig rigtig
meget til! Jeg må indrømme jeg havde håbet vi havde heldet med os, og
kunne komme i gennem begge løb, om vi så var fejlfrie var en ting, men bare
gerne igennem :) Det gjorde vi desværre ikke.. Det blev til to disk, men to
rigtig gode ;) Det bedste af det hele var dog at vi vandt agility hold løbet,
som bedste hund i alle størrelser :D Og havde OGSÅ hurtigste tid af alle :D
Så sej min lille hund er!!!
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/09/dkk-dm-og-forber
edelser-til-dch-dm.html
-- Nye videoer af Primadonna, "DCH DM 2011" og "DKK DM 2011"
-- Nye videoer af Cider, "træning 2011"
31. august
Der er sket meget siden sidst, og vi har ikke nået at få opdateret helt. :(
Men der er lige et par ting:
Både Cider, Prima og Quickly var også på kursus i sommers hos Sarah
Lorentzen og Thomas Thiesen.
Der har også været Dania CUP :D
Cider er blevet avlsgodkendt! Og hendes mand er fundet :)
Primadonna er blevet DANSK AGILITY CHAMPION, og vundet to CACIAG'er!
Hun er nu også udtaget til både DCH DM og DKK DM :)
Stort tillykke til Gitte og Zig-Zag som blev nr. 8 til DM i LP3!!
Tillykke til Jeanett og Knoppers med deres 1. pind i spring kl. 2!
Vi har trænet en del i sommer, og fået lavet en masse videoer :)
Læs mere på: (Kursus og DKK Vejen) http://kennelgjerulff.blogspot.com/20
11/08/kursus-abildgaard-og-dkk-vejen-28-31.html
Læs mere på: (Cider avlsgodkendt) http://kennelgjerulff.blogspot.com/201
1/08/ups-glemte-lige-noget-p.html
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Læs mere på: (Prima Champion, Primas udtagelser, Knoppers pind, masse
videoer) http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/08/der-er-sket-sa-meget-si
den-sidst-d.html
Læs mere på: (Dania cup) http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/07/daniacup-2011.html
28. juni
Det er svært at få tid til de hele :) Så det går lidt langsomt med
opdateringerne.
Vi havde et hyggeligt stævne i Ribe, selvom vi ikke blev placeret så meget.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/06/pinse-stvne-i-ribe.
html
17. juni
Prima, Merci og Knoppers har været på kursus med Janita og Jaakko, super
lærerigt!
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/06/kursus-med-janita
-og-jaakko-fra-finland.html
Video af Merci og Knoppers kommer senere.
26. maj
Når jeg er hjemme ved mine forældre udnytter jeg at kunne få trænet lidt
med Quickly, hun vokser og vokser, både i krop og mentalt :)
Vi har haft en masse gode trænings pas på det sidste.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/05/gode-trnings-pasd.html
25. maj
Doobi startede stævne i Hillerød, det gik over alt forventning :D
Prima havde nogle rigtig gode disk :D
Hyggeligt stævne i hvalsø :)
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/05/stvne-i-hillerd-oghvals.html
4. maj
Det er et stykke tid siden vi har fået opdateret hjemmesiden og meget er
sket :)
Primadonna havde en fantastisk tur til Sverige, hvor hun også mødte Yatzi.
Stævnet i Albertslund var en god weekend for Gjerulff!
Bob havde sin debut på græs, Zap havde sin 1. debut, Knoppers rykkede op,
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og Primadonna havde en fantastisk weekend!
Jeg nåede også at se nogle af Cheris løb, og hørte Søren og Macho blive
råbt op til præmieoverrækkelse.
Stort tillykke til alle børnene :)
Læs mere på deres egne sider.
Læs mere på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/05/nogle-gode-weeke
nder-og-flere-der.html
7. april
Den 31. marts blev Ghetto opereret for OCD i den ene skulder! Der vil
senere blive opdateret om hans forløb.
Zigzag er blevet fotograferet. AD=0, HD=B, INTET OCD påvist!
Wotán har ligeledes fået taget røngten, og INTET OCD påvist!
10. marts
Sæsonen starter i weekenden, så jeg tænkte det var på tide at skrive vores
målsætninger.
Læs mere på http://kennel-gjerulff.dk/site/index.php?option=com_content&
amp;view=article&amp;id=159&amp;Itemid=140
Læs også på blog: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/03/malstning-20
11.html
2. marts
Primadonna er endelig kommet i løbetid. Men det er også kun 4½ mdr. for
sent. Som sagt har vi valgt ikke at parre hende nu, men vi vil parre hende i
næste løbetid. Vi håber på at hun nu holder sine perioder, for så vil vi
forvente løbetid igen omkring september i år. Men ellers bliver hun parret
når det passer damen :)
Der er nye billeder og videoaf Primas mand, Yatzi. Han var i Vallensbæk og
løbe, og vandt et dansk agility cert :)
Se mere på: http://kennel-gjerulff.dk/site/index.php?option=com_content&a
mp;view=article&amp;id=259&amp;Itemid=306
(I venstre side kan i vælge billeder og video)
30. januar
Der er blevet opdateret under Primadonna, Cider og Quickly, de har fået
flere trænings videoer på deres sider :)
Se dem også på: http://kennelgjerulff.blogspot.com/2011/01/gammelt-nyt-o
g-nyt.html
Hvor der også kan læses lidt om mit weekend kursus
1. januar
Kennelen har købt en ny border tæve hjem fra Tyskland.
Læs mere under Helles hunde, Quickly, og på: http://kennelgjerulff.blogsp
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ot.com/2011/01/velkommen-til-quickly.html
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