Elvis kuld

Border collie hvalpe
Ally x Elvis fik 7 hvalpe
På grund af faren hedder Elvis, ha vi valgt at alle hvalpene skal have Elvis
titler som stambogsnavne :)
1. LP1 LP2 LP3 DKLPCH DK(DM)LPE Gjerulff Love Me Tender - ZigZag
2. AG1 SP1 Gjerulff Return To Sender - Zap
3. Gjerulff Lawdy Miss Clawdy - Wilda
4. AG1 AG2 AG3 SP1 SP2 SP3 DK(DM2)AG Gjerulff King Creole - Macho
5. AG1 AG2 SP1 SP2 SP3 Gjerulff In&nbsp;The&nbsp;Ghetto - Ghetto
6. Gjerulff Spanish Eyes - Bob
7. AG1 AG2 SP1 SP2 SP3 Gjerulff Tiger Man - Wotán
10.5.09, alle hvalpe er solgt og flyttet til deres nye familier..
Der går nok 1 til 1½ år før der igen er hvalpe her på kennelen, nu skal der
koncentreres om at løbe agility.
24.2 og 25.2 har Ally født 6 hanner og 1 tæve.
hvalp nr. 1, han, sort hvid med bred hvid krave. 477 gr.
hvalp nr. 2, han, tricolour, hvid krave i højre side, 420 gr.
hvalp nr. 3, tæve, tricolour, "kraveplet" i nakken, h. forben/skulder hvid, 390
gr.
hvalp nr. 4, han, sort/hvid, m. dyb brun skær, tynd hvid krave, 381 gr.
hvalp nr. 5, han, sort/hvid, kun lille hvid plet i nakken, 482 gr.
hvalp nr. 6, han, sort/hvid, måske tric., tynd hvid krave, 303 gr.
hvalp nr. 7, han, zobel, halv krave, 381 gr.
Fødslen gik fint, dog var der lang tid mellem hvalpene, men de er også ret
store, så det føltes som en meget laaang nat... Ally tager sig så godt af dem
alle sammen, accepterer fint at vi håndterer og vejer hvalpene, men følger
med i hvad vi laver med dem.
Hun er ikke til at "slæbe" ud af fødekassen for at komme ud og lufte sig.. når
hun kommer ud skynder hun sig at blive færdig og står straks ved døren og
vil ind igen.. Når hun kommer ind i kassen igen, så er hun så forsigtig når
hun skal lægge sig. Lægger sig væk fra hvalpene, også møver hun sig
tættere på dem, det er så sødt...
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Se billeder længerede ned på siden, samt i hvalpebilled album og på: http:/
/picasaweb.google.com/KennelGjerulff
.
Ally er igen blevet scannet hos dyrlægen den 30.1.09, et forsigtigt gæt lyder
nu på ca. 6 stk. Vi kunne se ryggrad, hjerte og små ben der løb rundt...
Ally er blevet scannet hos dyrlægen den 16.1.09, og der er hvalpe, ca. 1 cm
store... hvor mange kan hun ikke sige noget om endnu, men 2-3 stykker så
vi ihvertifal...
Ally og All Trade Flower Power Elvis har parret den 22 og 23. dec. 08,
så der forventes hvalpe ca. 21-23. feb. 09.
Se Elvis på hans egen hjemmeside.
www.lotuseducation.se
Video af Elvis:
{youtube}kDXhBtN1hdo{/youtube}
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