Nyheder 2015

Læs ældre nyheder her !
21. december
Hvalpene er nu fordelt, og de rette hjem er fundet til de hvalpe som de
passede bedst til. Det gør dog at vi har ledige hvalpe! Det er vigtigt for os at
hvalpene bliver fordelt til rette hjem, og til hjem hvor de er ønsket!
Læs mere her om Windy!&nbsp;
16. december
Vi har fået de skønneste hvalpe, og Fly er en fantastisk mor!
Der kan læses mere om kombinationen her: Fly og Tiger
Læs om kuldet her
Læs om Ledige hvalpe her
Kennelen fik ny tæve i februar, men hun er først blevet introduceret å
hjemmesiden i dag :)
Velkommen til Fancy !
20. september
Så er der kommet en beskrivelse af både Fly og Tiger, og en beskrivelse af
hvad vi forventer af kombinationen :)
Læs mere her
15. september
JUBII, Fly er parring med skønne Tiger d. 9. og 10. september! Mere nyt vil
komme på siden snarest!
2. juni
NU er udtagelserne for European Open 2015 overstået!
Og vi er meget stolte af at fortælle at
Natasha skal deltage med Primadonna 6½ år, Cider 5 år, og lille Moviestar
på kun 1½ år.
Finn skal deltage med Ever på kun 20 mdr., og på reservelisten med Ghetto
6½ år.
Helle skal deltage med Merci 7½ år, og Quickly på 5½ år.
Dennis er udtaget med Bailey på 9 år, og på reserve listen med Number på
2½ år.
Derudover er Søren med Macho ( Ally x Elvis , Ghetto's kuldbror) også
udtaget!
Ellen med Wave ( Quickly x Orson ) også på reservelisten!
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Også stort tillykke til Awesome kuldets far Orson, som også er udtaget!
27. maj
Så lykkedes det endelig! Vi fandt den perfekte hanhund til Quickly!
Vi glæder os helt utroligt meget til denne fantastisk kombination, vi har
nogle stykker som glæder sig mindst lige så meget som os ;) Men da vi ikke
sælger hvalpe efter først til mølle princippet, er der ingen liste som er fyldt
ud, og alle er velkommen til at henvende sig hvis kuldet har interesse :)
Læs mere her !!
10. april
Ciders hvalpe, EVOLUTION kulder har nu deres eget side :)
Læs mere her om forløbet, mht parring, fødsel og hvalpe!
8. april
Prima har været syg!
Prima blev pludselig dårlig en morgen, og røg afsted til dyrlæger! Vi
frygtede blandt andet, hjernetumor, blodprop eller discus prolaps... Hun er
blevet CT-scannet og været i gennem en masse test, men alt var perfekt!
Hvilket vi godt kunne have fortalt dem, den hund er perfekt! MEN de fandt
ingen årsag.. Heldigvis var der nu papire på en sund og rask hund, intet
slidgigt, ingen prolapser og sund hjerne! Vi blev sendt videre til
landbrughøjskolen, hvor vi snakkede med en neurologisk specialist! Hun
fortalte om Idiopatisk vestibular syndrom . Dette var grundet de manglende
årsager, selvfølgelig hendes reaktioner, men også den hurtige bedring!
Prima løber endnu ikke agility, men der er meget gode prognoser for at hun
snart kommer til det igen, efter lidt genoptræning!
Tak for alle der har tænkt på os!
20. januar
Cider har fået hvalpe! Hun er en fantastisk mor!
2 piger og 1 dreng, alle er afsat!
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