Dharmas hvalpe den 11/5-2013
Der er ikke sket opdateringer på hjemmesiden over lang tid. Det beklager jeg, men hermed en opdatering
en længere status over de sidste 6 uger.
Hvalpene blev fra starten præget med færtklude af fasan, agerhøne og sneppe om det får effekt ved jeg
ikke, men skade kan det ikke.

De første 3 uger var hvalpene indenfor blandt børn,
støvsugere, kvinder, radioer og andre larmende
genstande. Det må helt sikkert have påvirket dem
til at kunne tolerer meget støj ☺
Da hvalpene blev 3 uger kom de ud, efter at der
pludselig var 10 dejlige hvalpe overalt i bryggerset
med dertilhørende efterladenskaber. Hyggeligt var
det at være omkring dem konstant og se dem
udvikle sig, meeen jeg konstaterede at søvn var der
også brug for. Derefter kom de i hundegården
sammen med Dharma, det var lige på det rigtige tidspunkt. Hundene har elsket den friske luft og de nye
oplevelser.

Alle hvalpekøbere har været på besøg og i skrivende stund, er den
sidste udvælgelse i gang med at blive foretaget. Der er indtil videre
solgt 5 hanner og 3 tæver, så der er stadig 3 hanner tilbage.
For et par uger siden strikkede jeg en smuk hvalpegård sammen til
dem på ca. 60 m2. i forbindelse med hundegården. Smukt grønt
havehegn i 10x10 cm. Endelig havde jeg styr på terroristerne,
meeen 10 sek. Efter de var lukket i den ellers smukke hvalpegård
kreeret af Riishøj design, kunne jeg konstatere at samtlige hvalpe
havde fundet vej ud igennem maskerne – smukt design, men
absolut ikke praktisk.

JEM & FIX here we come….hønsetråd blev købt og i kombination med det grønne havehegn, blev
hvalpegården terrorist sikret. Dagligt kommer hvalpene dog også uden for hvalpegården, men 10 stk.
samtidig er faktisk ret stressende.
Jeg er så småt begyndt at skyde med signal pistolen på afstand og træningen med fiskestangen er ligeledes
begyndt.

Der store hvalp der ses med én af tæverne er ikke til salg ☺
Hvalpegalleriet vil blive opdateret indenfor de næste dage.

