Nyheder 2013

10. oktober
Vi er så stolte at kunne fortælle vi har solgt hvalp til en så dygtig hundeføre,
som har formået at træne hunden op til at blive udtaget til det danske
lydigheds landshold!! Kæmpe tillykke til Gitte og Zig-Zag , som skal
repræsentere Danmark til Nordisk mesterskab!
16. september
Så er der nye video opdateringer:
Jackson
Fly
Beat
Number
Wave
Cider træning , Cider Stævner
Primadonna stævner , Primadonna træning
8. september
Kæmpe stort tillykke til Søren og Macho som vandt sølv til DKKs agility
danmarksmesterskab i agility!!
OG endnu en kæmpe tillykke til Natasha og Primadonna som bliver DKK
DANMARKSMESTRE 2013!!
Og tillykke til Cider med at vinde hold SØLV til DKK DM 2013 :)
31. august
KÆMPE STORT tillykke til Gitte og Zig-Zag som bliver DANMARKSMESTRE
i elite lydighed 2013
12. august
Stort tillykke til Primadonna og Cider for at vinde nordisk mesterskab for
hold! OG til Primadonna for at blive svensk spring champion, OG til Cider
for at vinde sølv individuelt til nordisk mesterskab!!!
23. juli
Vi har i dag mødt Easy, og han er helt fantastisk! OG helt perfekt til Quickly!!
Vi har i dag filmet ham, og lavet en lille film og de kommende forældre.. Se
mere her !
14. juli
Nu er der opdateret mere omkring Easy, og flere videoer :)
Se mere her!!
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4. juli
Hanhunden er nu fundet til Quickly :D
Easy er den heldige, og han kommer fra Belgien :) Læs mere om
kombinationen her ! Der vil komme videoer og billeder når tiden er til det :)
Primadonna er stadig ikke kommet i løbetid, så vi venter med spænding :)
18. juni
JUBII Quickly er gentestet fri for CEA og TNS ! !
Det vil sige Awesome puppies også er genetisk frie for CEA og TNS!
Ny video af Cody på får :)
27. maj
Gode resultater til de skønne hunde!
Stort tillykke til CIDER , som i Viby i kristihimmelfart var med til at VINDE
Maxi Zoo Cup sammen med Cia og Caoz!
Stort tillykke il Primadonna som VINDER finalen i Ribe i Pinsen!! Cider fik
en nedrivning, men havde 2. bedste tid.. Ghetto var også i finalen, men
endte desværre i en disk.
OG endnu et tillykke til Primadonna som også er VINDER af Hvalsø cup!
23. maj
Bloggen er igen opdateret om vores 1. udendørs stævne :)
Albertslund d. 27.-28. april 2013
22. maj
Awesome-hvalpene er nu fyldt ½ år, og der vil løbene blive opdateret på
deres sider :)
Her lidt fra Mia og Beat , Ellen og Wave , Lisbeth og Cody , Dennis og
Number
, Jean
ie og Jackson
,
Jeanett og Fly
16. maj
Langt om længe er der opdateringer på bloggen igen :)
Tillykke til Primadonna som VINDER finalen!
Lidt om vores 1. stævne i Vilhelmsborg
30. april
Så er der opdateret lidt om Awesome kuldet, hvordan det går med de
skønne hvalpe!
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Vi får meget ros, og har haft mulighed for at møde 5 ud af 6 flere gange, og
de er helt fantastiske hver og en!
Nyt om Wave
Nyt om Number
Nyt om Cody
Nyt om Beat
Nyt om Fly
Nyt om Jackson
OG der er kommet nye videoer på alle deres sider :)
26. januar
Number har fået sin egen side, hvor der er nye billeder og video :)
13. januar
Der er nu billeder af hvalpene fra 0-8 uger på deres sider: Wave , Number ,
Co
dy
,
Beat
,
Fly
,
Jackson
Vi har nu sendt alle hvalpene ud i deres nye familier, og det går over alt
forventning!
Se også deres vægskemaer, under hver deres sundhedsstatus...
8. januar
Nye billeder af hvalpene :) Wave , Number , Cover , Beat , Fly , Noisy
Nu kan i se billeder af dem fra 0 til 7 uger :)
Nu er der kun en uge til de flytter....det bliver hårdt!!
Husk at følge os på facebook , og se endnu flere søde billeder!
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