Nyheder 2016

Læs ældre nyheder her !
25. december
Fly og Hash hvalpene ankom d. 15. november, 4 drenge og 2 piger, alle
hvalpe er reserveret!
De super aktive allerede, tager fint på, og møver gerne rundt. Fly er en
fantastisk afbalanceret mor, og passer hvalpene helt fantastisk!
Husk at følge hvalpene og deres udvikling med billeder på vores facebook
gruppe
!
10. november
HURRAAAAAA, Fly er gravid med Hash og venter hvalpe omkring d. 16.
december 2016!
Ventelisten er åben for interesserede!
Læs mere her&nbsp;
Cider er parret med Sai, vi håber på hvalpe i starten af det nye år !
20. Oktober
Fly er parret med Hash, et super spændende kuld, som vi glæder os vildt
meget til!
Det vil også ære vores første kuld med korthåret border collier :D
Læs mere her om den fantastiske kombination!&nbsp;
25. august
Primadonna har født, 5 fantastiske hvalpe som alle er afsat!
30. juni
Wow har fået sin egen side
Only har fået sin egen side
Tuko har fået sin egen side
21. marts
Videoer af familie til Ever og Babou kan ses her
19. marts
Så er der opdateret om Evers hvalpe! / Updated about Evers puppies!
Læs mere her, der er ledige hanner! ( for english, press here )
16. marts
Så er der opdateret lidt igen!
EVER HAR FØDT! 5 hvalpe, 1 tæve og 4 hanner
se mere på vores facebook side : Kennel Gjerulff
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PyrSheeps
Se nye billeder af Fancy, 15 måneder gamme l
Bonus kuldet har fået deres egen side!
Opdateret billeder med links til flere albums af : Wild Tiger kuldet og af Bo
nus rensdyrene
14. marts
Vi er i gang med at opdatere med nyt fra vores hvalpe :)
Så følg endelig med hvis i er interesseret i hvordan det går dem i de nye
hjem, og hvordan de har udviklet sig :)
Billede updates kommer senere...
Læs mere her om Selfie, vores udstationerings tæve! (Cider x Doy)
Læs mere her om Legacy kuldet! (Moviestar x Dee)
Læs her om New, og læs her en nyere update efter hun er flyttet hjem :)
(Moviestar x Dee)
Læs her om Sum, og læs her en nyere update efter hun er flyttet hjem :)
(Moviestar x Dee)
12. februar
Der er uploaded videoer af Fancy :)
Se mere her
Der er uploaded videoer og opdatering omkring Numbers 1. kuld med Messi
Se mere her
7. januar
Flys hvalpe er nu 8 uger, og alle har fået nye fantastiske hjem!! Vi glæder os
meget til at følge her!
Quickly har født 5 smukke hvalpe d. 25. december, desværre viste det sig at
den sidste hvalpe havde dårlige nyre, og vi sagde godnat til sidst fødte
"Dasher" d. 4. januar efter 2 kontrol scanninger. De fantastiske 4 hvalpe
efter Quickly og Bonus, 2 tæver og 2 hanner, er alle afsat, og er allerede
fyldt med energi og gå på mod <3
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