EKHÖJDENS H-KULLS RAPPORT
Från slutet till början...

2011-05-30
En strapatsrik period med massor av små äventyr avslutar den här valprapporten men också
valparnas tid här hos oss! Det är verkligen blandande känslor när vi skall skiljas från våra små
svarta troll. Tiden har verkligen bara rusat iväg och de åtta veckor de spenderar här känns så
här i slutskedet snarare som åtta dagar...
Vi har haft massor beundrare här och hälsat på i valphagen, vilket har varit perfekt för den så
viktiga socialiseringen men vi har också kämpat på med den fysiska mijöträningen. Vi har hunnit
med alltifrån promenader i området med besök hos grannar till bilåkning och första med hundar
utanför flocken.
Nu åker alla snart hem till sina förväntansfulla ägare och det lär väl kännas lite tomt här med
"bara" fyra hundar kvar...

Häxa och Hundra på promenad i området...

Hero och Evelina myser...

Trötta valpar på besök hemma hos Ewa med Eyk & Ozzy...

Hoffa sträcker ut i full galopp...

På detta stället är det "Hero på täppan" det heter!

Häxa bevakar händelserna från sitt håll...

Och Hjalmar styr upp det hela...

Dragkamp mellan några av de tunga killarna...

Borta bra men hemma bäst...

Valpvikter 55 dagar gamla...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd).

2011-05-25
Valparna är nu sju veckor gamla och vi har hunnit med lite fler små strapatser i omgivningarna.
Dessutom har vi hunnit med att göra en valptest på krabaterna och senare på kvällen verkade
alla valparna väldigt pigga och synbart lättade, Anneli trodde att det kanske berodde på att de
klarat testen och slipper nu snart härifrån?
Lite mindre roligt var dagarna innan då alla nio valparns blev riktigt lösa i magarna, förmodligen
berodde det på kombinationen av de blivit kalla och att vi bytt foder...

Femto har fångat bytet och vill gärna behålla det...

Zetta drar längsta strået...

Zepto den största killen i gänget...

Ny leksak i valphagen...

Med överinseende av mamma kokos...

Mikro besöker grannen längre upp på gatan...

Valpvikter 49 dagar gamla...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd).

2011-05-23
Vi har spenderat större delen av veckoslutet på att ta ut valparna på lite mindre promenader i
skogen en och en. Det är för dom mycket att upptäcka och undersöka och nu inte i flock utan
här får alla lösa det på egen hand, vilket de också gjort på ett bra sätt. Socialisering på både
gamla och unga har det verkligen också blivit tillfälle till i helgen då vi haft massor av trevliga
besök i valphagen!

Atto och Nano i agilitytunneln...

Mikro och Zetta på spång...

Exa och Mikro spanar in nästa offer...

Atto håller koll vid poolkanten...

Medan Piko halar in repet...

Dags för siesta igen!

Först Zetta på skogspromenad...

Och sedan Yokto på samma runda...

2011-05-18
Valparna är nu lite drygt sex veckor och det är dags att vidga deras värld lite försiktigt.
Generellt känns miljöbitarna mycket bra, även utan flocken är de framåt, undersöker och löser
problem även i lite svårare miljö på ett bra sätt. Under veckan blir det lite fler små korta
eskapader en och en utanför tryggheten i valphagen.
Det är otroligt roligt att se när Kokos har språkutbildning på sitt tydliga vis och man blir lätt
sittande i valphagen och bara studerar skådespelet. När hon först väljer ut en bråkstake, leker
lite och får igång den. Om valpen sedan inte svarar på hennes små signaler blir tonen genast
mycket tydlig och ibland krävs en fysik tillrättavisning...
Viktutvecklingen är fortfarande bra och de har alla god aptit, att de är bra i magarna tackar vi
speciellt för. De är nu avmaskade två gånger och vi kommer att göra det ytterligare en gång till
innan leverans.....

Rosorna har varit vackrare, framförallt innan valparna släpptes ut!

Visst är han stilig, Piko pojken...

Ligg still unge, när jag säger till dig!

Slappa vid poolkanten är inget för oss...

Massstart i agility är kanske något för framtiden?

Eller vem som snabbast besegrar en PET-flaska med bara tänderna...

Valpvikter 42 dagar gamla...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd).

2011-05-16
De nio så små söta svarta trollen börjar förvandlas till nio monster åtminstone i flock...
Utrustade med sylvassa gaddar som de gärna använder på både det ena och det andra, eller den
ena och den andra! Förutom sina ordinarie valpnamn har det från barnen tillkommit vissa prefix
som exempelvis "Elake", "Monster" men säg de barn som inte är snälla, åtminstone när de
sover...
I helgen har vi hunnit ge valparna lite fler utmaningar i valphagen bl.a i form av en agilitytunnel
och ett gigantiskt regnskydd som vi kanske trodde skulle vara lite imponerande för en valp när
vinden tar tag i det, men tji fick vi...

Ojojoj vilken blick...

Men den bildtexten passar ju här också, fast med annan innebörd!

Skulle man igenom, över eller under?

Vårt stora regnskydd var inte så imponerande som vi trodde...

Jag hade den först, nehe du ge hit den...

Kokos låter fortfarande valparna dia en hel del...

Populär sysselsättning för en snart sex veckors valp...

Haha hit upp kommer du inte...

2011-05-12
Vi har ett pågående byggnadsarbete alldeles i närheten, att valparna är miljötränade på
sprängningar, brötande maskiner och allmänt oljud är ren bonus. En sprängning mitt i
middagsluren får inte en enda av valparna att höja på ögonbrynen...
Nu är valparna lite drygt fem veckor och utvecklingen ser väldigt fin ut, ingen halkar efter utan
alla är framåt och nyfikna. Valphagen är en trygg miljö men nya utmaningar introduceras allt
eftersom senast i raden är badbaljan som flera genast var villiga att testa. Tunnlar och rör att
krypa igenom och lådor att klättra på är också populära!
De individuella viktkurvorna ser också väldigt bra ut, alla har god aptit och lägger på sig helt
normalt. Fram tills nu har tippex fungerat utmärkt som märkning men i takt med att valparna
blir allt aktivare försvinner märkningen på mindre än en dag så nu har halsbanden åkt på
istället! Inte alls så bekvämt tyckte de flesta!

Ett morgondopp i badbaljan kanske?

Nu får det vara nog!

Hur länge ska man vänta innan vattnet kommer....

Halsband vad ska de va bra för, det kliar ju bara...

Får inte vi följa med...

Valpvikter 36 dagar gamla...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd).
2011-05-09
Valphagen blev igår iordningställd och valparna kom ut i det fria för första gången! Först några
minuter där de höll sig i närheten av Kokos innan det var dags att undersöka omgivningarna på
egen hand.
Lite mat och sedan somnade de flesta utmattade av alla nya intryck!

Kokos som lektant...

Uteservering...

Evelina myser i solen...

Kolla vad jag hittade!

Kokos som lektant II...

Hrmm, hur funkar denna?
2011-05-07
Nu är det hög tid att färdigställa valphagen på utsidan, valprummet börjar nämligen bli för litet
och dessutom behöver valparna lite fler utmaningar...
Alla har bra aptit och lägger på sig vikt som de skall! Det är fortfarande Zepto, Mikro och Yokto
som är de tunga pojkarna och väger nu drygt tre kilo straxt under tre ligger Nano, Piko och Atto.
Därefter ligger Femto och Zetta som håller jämna steg, minst är fortfarande Exa men hon har en
fin viktkurva...
Namnen på underverken är nu klara och pojkarna kommer att heta Harley, Hasso, Hero, Hicke,
Hjalle, Hjalmar och Hoffa och flickorna kommer att heta Häxa och Hundra. Alla har lyckats hitta
bra namn på H- vilket inte är det lättaste!

Yokto och Wilma...

Målinriktad och koncentrerad...

Mycket valpmys blir det....

Största bytet och svans i topp!"

Kobra på släktkalas...

Valpvikter 32 dagar...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)..
2011-05-02
Nu dagarna innan valparna blir fyra veckor släpper Kokos in de andra hundarna i valprummet,
även om hon fortfarande håller ett vakande öga. De sylvassa valptänderna har precis brutit
igenom och det kliar säkert en del i tandköttet...
Valparna blir mer och mer uppmärksamma på omgivningen och varandra, man ser redan också
att dom agerar som en flock. Mest tydligt är detta kanske när det är dax för mat, om en valp
upptäcker "signalen" en handduk på golvet eller om man kallar kommer hela flocken springande
på en gång...
Samtidigt ökar också intresset för lek och aktivitet med varandra men också med föremål fast
den sociala kontakten är förmodligen fortfarande det viktigaste, när man går in och sätter sig i
valparummet har man en snart en hel flock i famnen...

Som sagt än så länge kan dom leva på sitt utseende!

Valpmys I...

Valpmys II....

Måste alla gå i skolan, "och detta betyder..."

Valpmat är GOTT!!!

Valpvikter 27 dagar...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)..

2011-04-29
Första målet med fast föda bestod av lite köttfärs och äggula mixat, alla åt med god aptit!
Därefter har vi stegvis trappat upp med med valpmat, blandat med äggula och köttfärs och nu
får dom tre mål om dagen.
Den mentala och motoriska utvecklingen går i en rasande fart. Det var inte många dagar sedan
valparna tog sig fram på darriga ben, nu springer dom med lätthet över golvet i valprummet och
klättrar i och ur biabädd och valplåda...
Alla valparna är aktiva och nyfikna på nya föremål som introduceras i valprummet! Att i ena
stunden sakta och försiktigt närma sig den rullande och skramlande PET-flaskan med låg
kroppsställning är i nästa utbytt mot hög svansföring för stolt visa upp bytet för brorsan!

Första målet fast föda, faktiskt inte så dumt!

Herre på täppan...

Socialisering på blåa kaniner....

Herre på täppan var det, äntligen egen Bia bädd...

Fast slagga på lillmatte är inte heller så dumt!

Matskicket skall vi slipa lite på innan leverans!

Siste man får ta disken...

Ok! Men jag skall bara ta en liten "siesta" först...

Valpvikter 24 dagar...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)..
2011-04-26
Man kan konstatera att valplådan börjar bli trång nu när valparna närmar sig tre veckor! Zepto
som var den första att ställa sig upp var givetvis också först att utan tillåtelse lämna valplådan!
Andra gången han rymde insåg vi att det inte var en slump...
Idag på 21:a dagen öppnar vi valplådan för att ge valparna lite större utrymme, kullen som
helhet känns verkligen framåt verkligen redo för nästa utmaning...
Bara att klippa och fila 144 valpklor tar en liten stund! Men som tur är hjälper Wilma & Evelina
till hjälp att hålla illbattingarna lugna! Roligt att se vilket förtroende Kokos har för både oss och
barnen, men någon annan hund är fortfarnade inte välkommen in i valprummet!

Atto gör sig redan bra på bild...

Används tippex till något annat än valpmärkning idag? Yokto får sin vita fläck förbättrad...

Och sedan lite mys...

Biter du mig biter jag dig! Syskonkärlek?

Bästa sovplatsen, under mammas öra...

Valpvikter 20 dagar...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)..
2011-04-22
Det är faktiskt svårt att hinna med i utvecklingen av valparna trots att man lever med dom
ständigt. Det går verkligen med en rasande fart och varje gång är man lika förundrad och
imponerad av framstegen!
Valparna är nu sjutton dagar och nu är det mycket akivitet i valplådan, intresset för varandra
ökar hela tiden men också för oss. Det är endast några dagar kvar innan det är dags att öppna
gaveln på valplådan och släppa ut dom på en lite större yta och ge dom lite nya äventyr och
utmaningar.
Viktutvecklingen ser fortfarande väldigt bra ut Mikro håller ställningen som klassens tungviktare
medan "lilla" Exa följer sin kurva väldigt bra, det är faktiskt också Exa som har den procentuellt
största tillväxten så här långt.

Jag är faktiskt inte bara söt! Jag kan massor redan! Säger husse o matte...

Plingiling, mjölkbilen är här...

Vänta bara tills jag får mina tänder då du...

Nått pågång eller?

Stor nyfikenhet? Dessutom kan jag faktiskt gå, nästan i allafall...

Valpvikter 17 dagar...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)..

2011-04-19
Så har valparna hunnit bli 14 dagar gamla och nu händer det minsann saker...
Alla valparna har nu börjat resa sig upp på alla fyra och vingligt stappla fram i lådan, så här
långt är det varken stabilt eller målinriktat... Målinriktade är valparna däremot när det vankas
mat! Det är nio tokiga valpar som fullständigt kastar sig över Kokos när hon återvänder till
valplådan efter en välbehövlig paus från mammarollen...
Idag har också ögonen öppnats, helt enligt tidplan även om några valpar hade tjuvstartat med
detta redan igår. Någon synförmåga har dom dock inte ännu, möjligen kan dom skönja starka
kontraster och ljus...

Du kan sova över hos mig!

Här händer det saker, det är nog bästa att hålla ögonen öppna!

Hur svårt kan det vara? Först upp på frambenen å sen e de bara å...

Linslöss?

Tror jag slaggar en stund till...

Valpvikter 13 dagar...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)..
2011-04-17
Nu har det gått tio dagar sedan valparna föddes, på denna tid har dom faktiskt fördubblat sin
födelsevikt!
Det är redan nu betydligt mer aktivitet i valplådan, det är flera som redan nu stödjer på
frambenen och stapplar vingligt några steg åtgången!
Att Kokos nu ibland väljer att lägga sig på sängen utanför valplådan är förståligt! När vi varit ute
har hon inte alls lika bråttom hem, och när träningsväskan packas står hon tillsammans med
övriga fyrbeningar och säger välj mig! Nej välj mig...
Men Kokos sköter sin uppgift helt klanderfritt hon matar, myser och tvättar och håller koll att
dom andra hundarna inte kommer in i valprummet...

Otroligt trött efter varit otroligt hungrig...

Valpvikter tio dagar gamla...

Viktutveckling(avg) E-Kull(vit) K-Kull(grå) samt H-Kull(röd)...

2011-04-13
Förutom att alla valparna har fina tillväxtkurvor har vi inte så mycket nytt att rapportera från
valplådan, dock har vi äntligen lyckats fånga de små liven en och en på bild...
Wilma läser sin vana trogen godnattsagan för hela gänget, i år rationaliserar vi lite och
kombinerar det med läxläsningen!(Smidigt med bra argument för föräldrarna!) För några dagar
sedan innan mjölkproduktionen tagit ordentlig fart såg kokos riktigt fin ut, nu är hon inte lika
smäcker längre... Hon spenderar fortfarande nästan 100% av tiden i valplådan, men det märks
att hon mer och mer uppskattar avbrotten med promenader och aktiviter i skogen. Hon börjar
också acceptera att de andra hundarna rör sig men de får fortfarnade inte komma i närheten av
valprummet. Men vänta bara, snart är hon säkert glad att någon kan hjälpa till med
barnuppfostran...

ZEPTO

FEMTO

ATTO

PIKO

NANO

YOKTO

MIKRO

EXA

ZETTA

Viktutvecklingen för H-kullen ser väldigt bra ut! här vid 7dygn...

Jämförelse i viktutvecklings mellan E-Kull(vit) K-Kull(grå) och H-Kull(röd)...

2011-04-09
Kokos har fått igång mjölkproduktionen och alla valparna diar och växer ordentligt. I
nedanstående grafer ser man födelsevikter samt normerad tillväxt de två första dygnen. I
fredags var Björn här hemma och hjälpte oss ta sporrarna vilket gick helt utan problem, för att
inte stressa Kokos i onödan gick vi ut och körde ett uppletande under tiden...

Födelsevikter med hanar först och sedan tikar...

Normerad tillväxt de två första dygnen..
2011-04-07
Alla nio valparna mår efter de två första dygnen bra och är normalt utvecklade. De har alla god
aptit och alla gör vad dom kan för att få hänga i (mjölk)baren...
De har nu givetvis också fått passande namn och efter våra grundenheter, och kända hundar kör
vi nu vidare med prefix till grundenheterna...
1 Hane 504 gram "Yokto"
3 Tik 425 gram "Zetta"
5 Hane 502 gram "Femto"
7 Tik 336 gram "Exa"
9 Hane 528 gram "Mikro"

2 Hane 544 gram
4 Hane 496 gram
6 Hane 493 gram
8 Hane 504 gram

"Zepto"
"Atto"
"Piko"
"Nano"

2011-04-05
Kennel Ekhöjdens H-Kull är född...

Precis som sin mamma har nu Kokos skött sin första valpning på ett utomordentligt bra sätt!
Efter en lite oroligt morgon där Kokos inte riktigt kommit till ro var det då klockan 10.58 dags
för första valpen, en hane att titta fram. Sedan hade hon bråttom och inom en timma hade de
fem första kommit, ytterligare tre hanar och en tik! Efter det har det kommit ytterligare 4st,
tre hanar och en tik vilket så långt innbär 7+2
Här är en sammanställning på valpningen så här långt...
1:an 10.58 Hane
4:an 11.37 Hane
7:an 13.01 Tik

2:an 11.11 Hane
5:an 11.57 Hane
8:an 13.37 Hane

3:an 11.22 Tik
6:an 12.52 Hane
9:an 14.50 Hane

2011-03-29
+2cm i midjemått på 2dagar...

2011-03-27
Vi har nu en något rundare Kokos som har gått från ett midjemått på 68cm när hon flyttade hem
till oss för cirka en vecka sedan till idag 73cm...

Nu börjar det bli lite mer ansträngt att röra sig i skog och mark men vi kör fortfarande lite
uppletande i lättare terräng, vilket är mycket uppskattat! Kokos har fortfarande bra aptit och
får behålla maten men få nu mat 4ggr/dygn för att det inte skall bli för mycket varje måltid...
Hon börjar också komma in i flocken och ta för sig lite mer, inte är det lätt med mamma, syster
och "styvmamma" på en och samma gång...

2011-03-22
Idag var det då dags för ytterligare ett veterinärbesök, nu för den andra och sista
herpesvaccineringen. Anneli passade också på att sätta klippmaskinen i Kokos päls när hon hade
en stund över, vips en stilig dam nu i en sval sommarkostym...

Minst en långpromenad i raskt tempo om dagen för att hålla igång muskelatur och kondition är
ett måste, men ingen säger väl nej till ett litet uppletande även om magen är lite ivägen
2011-03-20

Idag har har Kokos flyttat hem till oss, vilket har gått jättebra! Hon trivs bra i Annelis knä på
soffan men det blir lite varmt efter ett tag... Valprummet är nästan helt iordningsställt och
Kokos flyttar in redan från start och får sova där tillsammans med någon av oss. (Även om hon
direkt valde att slagga in hos Evelina...)
2011-03-03

Så var det dags för ultraljud, och visst var det valpar i magen på Kokos! Extra roligt att Björn
kunde göra ultraljudet eftersom han som vanligt kommer att "ta hand om" valparna.
Kokos kommer att bo kvar hemma hos Gittan och Kjell tills det är ca två veckor kvar till
planerad valpning, sedan får hon flytta in i sitt gamla valprum här. Hoppas hon har kvar lite
positiva minnesbilder...
2011-02-24
Illamående, lite sämre aptit och svagt rosafärgade lite svullnade spenar kan väl bara tyda på en
sak??
2011-02-09
Kokos nu också CHV (Canine Herpes Virus) vaccinerad...

2011-01-31
Kärlek vid första ögonkastet! Kokos är nu parad med Robbie!
Med provsvaret i handen bar det av till Schwerin, väl framme mötte Heike och Robbie upp och
visst var det kärlek vid första ögonkastet! Ytterligare ett parningstillfälle på onsdagen gick också
mycket bra, både Kokos och Robbie skötte sig perfekt.
2011-01-31
Progesteronprovet på Kokos visade 9.3 nu bär det av till Tyskland...
2011-01-28
Kokos startas sitt löp!
Troligen blir det en Tysklandsresa nästa vecka, spännande...
2011-01-09
Alla förberedelser klara inför Tysklandsresan med Kokos, nu väntar vi vi bara på att hon skall
börja löpa...
2011-01-03
Kokos är nu också ögonlyst utan anmärkning!

2010-10-28

Planering av Ekhöjdens H-kull i full gång!
Robbie vom Hatzbachtal är namnet på hanen vi kommer att använda till kommande kull.
Robbie är en relativt liten och kompakt men mycket kraftfull hane, han är 64-65cm i mankhöjd
och väger ca 43kg. Han är en självsäker individ med ett balanserat temperament men är också
mycket social och trevlig. Han är en förig hund med en enorm arbetslust och motor. Robbie har
godkända BH och AD prov han har VPGIII, IPOIII samt FHII titlar han har också gjort en körung
Körklasse 2 (1-1-1-1). Här är förstås friröntgad med HD-A1 samt ED-0 men har också testat
hjärta och sköldkörtel utan anmärkning.
När det gäller Robbies syskon är flera bruksmeriterade med VPGIII och IPOIII titlar dessutom är 7
av 8 hundar i kullen HD röntgande och alla med fria höftleder!
Mer information om Robbie kan du hitta här http://www.gebrauchshundezucht.de/ eller här
www.working-dog.eu...
2010-10-21
Kokos T4 testad utan anmärkning...
2010-07-28
Kokos rabiesvaccineras för en eventuell parning...

