Kuulumisia 2008
Joulukuu 2008
Tunnelmallista Joulun aikaa kasvateilleni perheineen sekä kaikille ystävilleni!
Syksy ja talvi on kulunut rauhallisesti Lotan, Pipsan, Maijun ja Riinan kanssa lenkkeillessä sekä harrasteiden
parissa. Lotta-veteraani saa "virtapiikin" kun tehdään riistaruutuja ja se pääsee näyttämään nuoremmilleen
miten ruutu tyhjennetään oikeaoppisesti. Rauhallisesta sipsuttelijasta ei ole tietoakaan kun Lottis pääsee
mielipuuhaansa. Pipsa on oma hellyyttävä itsensä ja tekee kaikkensa miellyttääkseen muita. Maijulla ja
Riinalla on ihan omat juttunsa lenkillä - ne tekevät keskenään omia reissujansa metsikössä ja palaavat
takaisin aivan viattoman näköisenä - olisipa hauska tietää mitä ne miettivät kun omistaja odottaa niitä naama
punaisena ;)
Maijun ja Maxin poika Karvin Magic Is In The Air "William" on terveystutkittu Ruotsissa ja se sai terveen
paperit (lonkat A/A, kyynärpäät ja silmät terveet). Ronsana's A-pentue kävi PEVISA-tutkimuksissa joulukuun
alussa - kiitos kaikille kasvateilleni että pääsitte samaanaikaan paikanpäälle. Oli mukava nähdä A-pentue
yhdessä: jokainen tuntui reippaalta, rohkealta ja mukavalta kultaiseltanoutajalta. Energiaa sisarusparvella
tuntuu olevan kiitettävästi, vielä kun saadaan karvaa ja massaa ympärille niin hyvä tulee.
Kulunut vuosi muistutti taasen mieleen, että koe -tai näyttelytuloksilla ei ole loppujen lopuksi merkitystä.
Tärkeintä on että kultainen ystävä kömpii viereen aamuisin, luottamus on molemminpuolista sekä
yhdessätekeminen on hauskaa.
Onnekasta Uutta Vuotta 2009!

Elokuu 2008
23.8. Pipsan poika Yellow Waterlily Juhannusjuhlat "Jussi" käväisi näyttelyssä
pitkän tauon jälkeen. Tuloksena Mikkelin reissulta oli PU-3 ja sert! Onnea Heli &
Jussi! Kesälomat on pidetty ja nautiskellaan vielä hyvistä uintikeleistä. Koiruuksien
mielestä tämän kesän suursuosikki on edelliskesien tapaan mökkeily ja soutelu. Ne
nauttivat soutelusta ja katsovat uteliaasti mitä kuikat, sorsat ja joutsenet tekevät.
Joutsenia kohtaan on syntynyt selvä kunnioitus eli niiden lähelle ei passaa uida.
Saunapuiden kantaminen klapukasasta (=pihaan levittäminen) on toinen hauska homma :)
15.8. Ronsana's A-pentu täyttää 1 vuoden! Onnea Maijun ja Maxin pennuille ympäri maailmaa sekä Ainolle,
Helmille, Bogille, Nerolle sekä Unskille!
10.8.Siskokset Ronsana's Autumn Flash "Aino" ja Ronsana's Autumn Happy "Helmi" tapasivat toisensa
ennenSaarijärven näyttelyä. Hyvin näyttivät junnut tulevat juttuun ja niillä alkoikin painit samantien. Helmi
osallistui myös näyttelyyn ja tuloksena oli hienosti JUN ERI1 PN2 ja varasert.Ronsana's Autumn Porthos
"Nero" kyläili Anskun kanssa elokuisen viikonlopun meillä. Nero matkustaa reippaastijunalla - ei se poika
pienistä hätkähdä. Nero pisti Lottaan, Pipsaan, Maijuun ja Riinaan vauhtia ja kyllä typsyt sitten nuorta herraa
juoksuttivatkin pitkin maita ja mantuja. Kaupunkilaispoika taisi olla innoissaan kun sai aamusta iltaan touhuta
ulkona ja uida täällä maaseudulla. Nero on tulossa syyskuussa "mummolaan" hoitoon kun sen oma
isäntäväkilähtee palmujen katveeseen lomalle. Saas nähdä, kuka riekkuu eniten viikon aikana - Nero vai

meidän typsyt.

10.8. Maijun (Karvin Macig Maisy) ja Maxin (Pauclare Phylanderer) pentue täyttää 1 vuoden!
9.8. Ronsana's Autumn Happy "Helmi" oli Vesilahdella hienosti JUN ERI2.

Kesäkuu 2008
29.6. Järvenpää: Hani AVO ERI2, PN3 ja Riina AVO ERI1, PN1, SERT ja ROP!
Hienosti Sanna ja Hani :)
28.6. Järvenpää: Pipsa on ylpeä tyttäristään: Yellow Waterlily Juhannusneito
"Hani" AVO ERI3, Riina AVO ERI1, PN1, SERT ja VSP. Juhannuksen aikoihin alkoi
kesäloma meidän sakilla. Saimme Ronsana's Autumn Happyn "Helmin" meille viikoksi
kylään. Helmi on reipas, utelias ja tosi mukava pentu. Se sopeutui takaisin meidän laumaan
hyvin ja näytti viihtyvän mökillä hienosti. Soutuveneestä ja peräkärrystä tuli sen mielipaikat,
johon se meni heti kun tilaisuus koitti. Kiitos Sannan perheelle Helmin hyvästä hoidosta!
Isot typsyt nauttivat myös mökkeilystä - vedessä lotraamisesta ja laiturilla loikoilusta. Toki
grillin ääressä pitää olla tarkkana, jos vaikka sattuisi makkara tipahtamaan suoraan kuonon
eteen.
8.6. Lohja: RN Riina AVO EH1 ja Pipsa VAL ERI PN3

Toukokuu 2008
4.5.08 Hollola 16 pentua
Helmi jaksoi vielä karavaanari-viikonlopun kunniaksi esiintyä toiseksi luokassaan (7 - 9 kk). Nyt on Helmin
pentunäyttelyt ohitse ja neitokainen aloittaa kesäloman pentumaisia temppujaan tehden.
Ronsana's Autumn Porthos "Nero" osallistui pentunäyttelyyn sijoittuen kolmanneksi luokassaan. Tsemppiä
Anskulle, Samille ja Nerolle.
3.5.08 Koski TL
What a day!
Vietimme helteisen näyttelypäivän Ronsana's Autumn Happy "Helmin" ja Sannan perheineen kanssa. Myös
Riinan sisko Hani oli turistikoirana mukana ja nautti osansa herkkupaloista. Kaisalla ja minulla oli mukana
kolmikko - Yellow Waterlily Juhannusruusu "Riina", Yellow Waterlily Silver Queen "Pipsa" ja Creamline
Cherry Lady "Lotta". Helmi aloitti päivän olemalla ROP-pentu! Sannan ja Helmin iloista yhteistyötä on mukava
katsella - näkee että pentu on luottavainen. Onnea Ylhäisten perheelle ;) Riina voitti Avoimen
luokan, oli Paras Narttu, sai sertin ja oli lopulta ROP! Mutta jotain oli vielä tiedossa...Pipsa oli
VAL ERI2 ja Lotta korkkasi veteraani-ikänsä olemalla ROP-VET! Päivä huipentui Riinan
RYP-2 sijoitukseen! Pipsa on ylpeä tyttäristään: Helmi ROP-pentu ja Riina RYP-2!

Huhtikuu 2008
27.4. Osallistuimme Pipsan kanssa ensimmäistä kertaa mejä-kokeisiin Valkeakoskella. Kokemuksena tämä
oli ihan mukavaa ja Pipsakin vauhdista päätellen pitää lajista. Pipsa teki hienon työn -- AVO2 37 pistettä ja
kokeen 3. sija (8 osallistujaa). Vauhdista pitäisi saada puolet pois ;)
11. - 14.4. Kävimme Kaisan, Lotan (Creamline Cherry Lady) ja Pipsan (Yellow Waterlily Silver Queen) kanssa
kyläilemässä tuttavien luona Pietarissa. Matkat sekä liikkuminen miljoonakaupungissa sujuivat hyvin, vaikka
itse hieman ihmettelin suuren kaupungin liikennettä ;) Meidän maalaistypsyt olivat myös hieman ihmeissään
kun ei meinannut löytyä nurmikkoa pissipaikaksi. No, hätä ei lue lakia ainakaan Pietarin liikenteessä ja lopulta
Lode ja Pipsa oppivat miten asfalttiviidakossa tulee toimia ;).Osallistuimme 13.4. Pietarin KV-näyttelyyn, jossa
oli 70 kultaistanoutajaa. Pipsa voitti luokkansa sertin kera ja oli lopulta PN4. Kaisa handlasi hienosti Lotan
kanssa, tuloksena ERI. Tuliaisina meillä on siis suklaata, skumppaa sekä RUS CH Pipsa! Täytyy kyllä
myöntää, että sekä koirat että omistaja olivat tosi onnellisia ja väsyneitä maanantai-iltana kotona
pikkupakkasessa tehdyn metsälenkin ja saunan jälkeen. Lämmin kiitos Sirpalle ja Katalle
vieraanvaraisuudesta!
12.4. Pipsan pennut Unski (Ronsana's Autumn Arthos) ja Helmi (Ronsana's Autumn Happy) osallistuivat
Sysmän näyttelyyn. Jari handlasi hienosti Unskia ja tuloksena kp ja VSP-pentu! Sanna ja Helmi saivat myös
kp:n ollen lopulta ROP-pentu! Onnittelut molemmille!

Maaliskuu 2008
30.3. Aino (Ronsana's Autumn Flash) ja Nero (Ronsana's Autumn Porthos) kävivät hakemassa kokemusta
Korpilahden näyttelystä pentuluokassa. Maijun tytär Nelli (Karvin Magic Mi Amore) oli hienosti ROP-pentu!
Onnea Ristolle perheineen! Maiju ja Riina olivat molemmat avoimessa luokassa (13 narttua) ja tuloksena oli
ERIt molemmille.24.3. Ruoveden ryhmänäyttelyssä oli 8 narttupentua ja Helmi (Ronsana's
Autumn Happy) sijoittui toiseksi.
23.3. Tukholma. Maijun poika "William" Karvin Magic Is In The Air (CH Pauclare Phylanderer x
Karvin Magic Maisy) oli ROP-pentu! Maijun ja Maxin pentu Karvin Magic Is In The Air "William"
aloitti hienosti näyttelyuransa Ruotsissa.

2.3. Se oli paras urospentu (6 - 9 kk) ja BIM.Olimme Kaapelitehtaalla Helsingissä
2.3. pentunäyttelyssä, missä oli 28 kultsupentua. Ansku osallistui Neron
(Ronsana's Autumn Porthos) kanssa elämänsä ensimmäistä kertaa koiranäyttelyyn
ja hienostihan se meni molemmilta! Nero oli 2. luokassaan (5 - 7 kk) ja sai KP:n!
Sanna ja Helmi (Ronsana's Autumn Happy) saivat KP:n luokkavoiton lisäksi, olivat lopulta
PN-pentu ja VSP! Hieno suoritus reippailta pentusilta.

Helmikuu 2008
Talvi on sujunut rauhallisesti koirien kanssa lenkkeillessä. Lisävipinää laumaamme tuo
shelttipentu "Nukke" (synt. 11/07), joka vierailee meillä Kaisan hoidossa. Nukke on
rauhallinen ja huomaamaton pentu meidän noutajien laumassa, mutta hyvin se on löytänyt

paikkansa ja pärjää isojen koirien kanssa kun ne näkevät toisensa viikottain. Omistaja-Kaisa V. kyllä kertoi
että Nukke taitaa olla vain vieraskorea ;)Pipsan pentu Yellow Waterlily Juhannustanssit oli AVO1, PU4
Tuusniemellä
23.2. Terveisiä koko sakille Savon suunnalle ;)

