Uutisia 2004-2005
16.12.2005 :: Terveystuloksia ::
Siirille tuli lonkkien tulos kennelliitosta: B/B! Ja silmät olivat virheettömät myös! Tällä hetkellä Siiri onkin vierailemassa
Saksassa Dairyun luona!

29.11.2005 :: Uudet pannat ::
Tänään sain koirille paljon odotetut pannat. Kun laittaa joka päivä lenkille pannat kaulaan, niin rupeaa jossain vaiheessa
laiskuus iskemään.. niinpä ostinkin puolikuristavat, päähän pujotettavat pannat.
Tassuista huomaa kyllä, kun ilmat vaihtelee kuivasta märkään.. Juno rupeaa heti nuolemaan tassujaan. Onneksi ei
kuitenkaan mitään tassuista löydy. Koirat vaan likaantuu päivä päivältä enemmän.

25.10.2005 :: Näyttely ::
Erikoisnäyttely oli sunnuntaina. Tuomari tuli japanista, Mitsuo Yoshinaga. Näyttely meni kivasti. Tulokset: Martta nuorten
luokassa EH 2, Aiko junioriluokassa EH 4 (karvattomanakin pärjäsi:) ja Juno valioluokassa EH 1. Juno-mamma otti niiiin
tyynesti koko näyttelyn taas. Hienoa että tuli luokan voitto.
Mukavaa oli myös ensiluomen sataminen. Ei tullut paljoa, mutta pikkupakkaset piristää hyvin paljon lenkkejä. Koirat
rakastaa kylmempää ilmaa.
Käytiin myös Junon ja Martan kanssa moikkaamassa Siiriä. Että sai olla ylpeä kaikista koirista kun kaikki kolme
kipottelivat Sipoossa vapaana ja riitelemättä.

12.10.2005 :: Tarhaan katto ::
Pientä muutosta saivat koirat tarhaansa pari viikkoa sitten, kun katto ilmestyi tarhan päälle. Nyt ei sade enää haittaa.

4.8.2005 :: Näyttelymenestystä ::
Aiko tulee sisarten perässä.. Nyt Porin näyttelystä ensimmäinen sertti ja VSP voitto!

9.7.2005 :: Näyttelymenestystä ::
Siirille jo toinen sertti ja näyttelystä ROP! 3. sertti haetaan sitten 2 v. iässä.

24.4.2005 :: Näyttelymenestystä ::
Martta oli Lahden KV näyttelyssä ROP! Joten nyt on Martalla ensimmäinen serttikin hallussa.

19.3.2005 :: Näyttely + tapaaminen ::
kävimme Antin ja Martan kanssa tampereen kv näyttelyssä, jossa oli myös Siiri ja Aiko. Kaikilla koirilla meni hyvin:
Martta ERI2, PN3
Siiri EH3
Aiko EH4
+ Fujista (heidän isä) tuli kansainvälinen muotovalio!!
Kävimme myös moikkaamassa Sirua ja Kingiä. Molemmilla menee oikein hyvin kodeissaan. Siru oli erittäin iloinen, eikä
meinannut pysyä paikoillaan, vaan hyppeli onnessaan ympäri taloa leikkien Martan kanssa.

6.-7.11.2005 :: Näyttelymenestystä ::
6.11 Siiri kävi Espoon pentunäyttelyssä => ROP ja RYP-3!!!
7.11 Martta ja Aiko Helsingin pentunäyttelyssä => Aiko 5-7 kk narttujen 1. kp ja Martta 2. kp (7-9kk pentu vei ROP:in).
Kaikilla sisaruksilla arvostelut oli hyvät ja samankaltaiset, mm. luonnetta ja luustoa kehuttiin.

30.1.2005 :: Näyttelymenestystä ::
Turku KV 30/1-05 tuomari Peter Harsanyi, Unkari Upea suoritus Siirille sieltäkin: ROP-pentu. Aiko oli myös näyttelyssä
tuloksella 2. KP

22.10.2005 :: Martta jää ::
Päätin, että Martta jää tänne! Viikko sitten pentu nro 4, "Kauluri", löysi itselleen kodin!

Vuosi 2004
1.6.2004 :: Pentuja (Juno x Fuji) ::
PENNUT SYNTYIVÄT!
Klo 13:00 alotettiin synnyttäminen ja 13:12 oli ensimmäinen tullut. Pentuja tuli 5 kappaletta, joista 4 narttuja. Kaikki ovat
väriltään punaisia. Painoltaan ne ovat 300 - 400 g. Aivan ihania!!
Omaa kannattaa kysellä ja tulla katsomaan kun ovat kasvaneet vähän!

7.4.2004 :: Ultraus ::
Juno kävi eläinlääkärillä ultrassa, josta näkyi pentuja! Pennut syntyy n. 3 viikon päästä. Junon mahakin on jo pullistunut,
ja lääkäri sanoi jo siinä vaiheessa kun juno istui pöydällä, että tiinehän se on.

28.3.2004 :: Jalostustarkastus ::
Juno kävi talvipäivien yhteydessä järjestetyssä jalostustarkastuksessa. Tarkastajana toimi Leni Nousiainen.

1.4.2004 :: Astutus ::
Juno vieraili Fujin luona onnistuneesti. Jos pentuja nyt tulee, niin ne syntyy toukokuun lopulla - kesäkuu alussa.
Tervetuloa tutustumaan Junoon!

