Kuulumisia 2009
Joulukuu
Ronsana's wishes you a Merry and peaceful Christmas and a very happy and succesful new year!

Marraskuu
6.11. Stella osallistui Jyväskylän KV-näyttelyyn ollen viides pentu 12:sta narttupennusta.
Sanna ja Ronsana's Autumn Happy "Helmi" vierailivat meillä viikonlopun, reippaasti Helmi matkustaa
junallakin. Käväisimme Mäntän seudun nuuskujen pikkujouluissa sekä sunnuntaina lenkkeilimme kymmenen
koiran porukalla. Helmi tutustui uusiin kavereihin ja lenkkeily sujui ihan mukavasti isollakin kokoonpanolla.
Näillä kaveruksilla ei ole roturasistia ;) Stella ja Helmi onnistuivat löytämään myös kaikki kuraojat - jollei voi
uida, niin niissä voi ainakin maata pitkin pituuttaan... Tulisi pian lunta ja pakkasta.

Lokakuu
25.10. Lahden pentunäyttelyssä Stella tuli luokassaan
(7 - 9 kk) toiseksi KP:n kera. Näyttelyn jälkeen
käväisimme ystävän luona kahvilla ja maalaiskoira
meni eka kertaa kerrostalon hissillä. Se oli vähän
jännä juttu Stellan mielestä mutta eipä se tuntunut
menoa haittaavan. Olen tosi tyytyväinen Stellan
reippaaseen käyttäytymiseen vieraissa paikoissa ja
kuinka positiivisesti se suhtautuu toisiin koiriin ja
ihmisiin.
24.10. Stella osallistui ensimmäiseen pentunäyttelyyn
Seinäjoella.
Narttupentuja oli seitsemän ja Stella nappasi luokkavoiton KP:n kera ollen lopulta VSP.
9. - 12.10. Olimme Harrin kanssa lomamatkalla Bratislavassa. Kuinka ollakaan - siellähän oli Maailman
Voittaja näyttely samaanaikaan joten houkuttelin keponi Expo-halliin koiruuksia katselemaan.
Näyttelyyn oli ilmoitettu neljän päivän aikana 30 000 koiraa ja sunnuntaina neljässä eri kehässä pyöri 350
kultaistanoutajaa. Siinä oli jo tekemistä jotta pysyi kartalla mikä luokka oli menossa ja mikä olikaan sijoitus.
Ihan kiva näyttelykokemus, mutta onneksi olimme paikanpäällä pelkästään turistina.

Elokuu
Elokuu meni nopeasti ja koirat nauttivat hyvistä uintikeleistä lähes päivittäin. Stellalla on oma tyylinsä rannalla
- se menee istumaan veteen ja katselee siitä muiden uintia. Riiviö-Stella on tuonut vauhtia taas taloon ja Lotta
9v, Pipsa 7v, Maiju 5v ja Riina 4v ovat "nuortuneet" mieleltään ja riekkuvat Stellan perässä konnuuksia
tehden.
On kiva huomata päivittäin, että koiramme hoitavat iloisina sitä Tärkeintä Tehtävää eli ovat osa perhettä ja
nauttivat yhdessäolosta. Vuoden aikana on tapahtunut monia harmillisia asioita lähipiirin koirien kanssa,
mutta onneksi niistä ollaan selvitty - hengissä. Tutuksi ovat tulleet dilatoiva kardiomyopatia, tapaturmaisesti
vahingoittuneet tassut & kynnet, kyyn purema ja viimeisempänä Stellan vakava suolistonlamaantuminen.

Stella oli syönyt jotain myrkkyä tai voimakkaasti pilaantunutta metsässä ja ohut- sekä paksusuoli
lamaantuivat. Onneksi apu saatiin nopeasti ja kaikki on nyt kunnossa.
Rapsutuksia kasvateille, jotka viettivät kaksi-vuotispäiviään elokuun puolessavälin
"Nauti pienistä asioista,
sillä jonakin päivänä
huomaat niiden olleen suuria"
- tuntematon -

Heinäkuu
Mukava neljän viikon kesäloma on ohitse ja arkinen aherrus alkoi. Stella on kasvanut kovasti ja on
osoittaunut helpoksi reissukoiraksi - se rupeaa nukkumaan autossa samantien ja ottaa matkustamisen
rennosti. Mökillä ollessamme Lotta, Pipsa, Maiju ja Riina loikoilevat rennosti pitkin pihamaata, käyvät välillä
uimassa ja pitävät huolen että pääsevät aina soutuveneeseen kyytiin. Stella taasen uteliaana tutkii koko ajan
mitä tapahtuu ja mitä kenties voisi kantaa / vähän maistaa sekä se käy vähän väliä houkuttelemassa
vanhempia typsyjä liikkeelle. Lotan ilmeestä voisi tulkita näin "Eikös tuon ikäisen naperon pitäisi vielä nukkua
päivälläkin".
Ronsana's Autumn Happy "Helmi" vieraili Hanin ja perheen kanssa meillä. Kävimme Pipsan ja tyttärensä
Helmin kanssa hieman treenaamassa nomea ja hienostihan se sujui tyttäreltäkin. Yhteistreenit ovat mukavia koiraankin saa vauhtia kun kamu pääsee ensin noutamaan vierestä.
Kävimme Kihniön näyttelyssä 25.7. Ronsana's Autumn Flash "Aino" tuli myös näyttelyyn Helin ja Jaskan
kanssa, tuloksena NUO EH4. Pipsa oli VAL ERI1 ja PN2 sekä Lotta VET ERI2 ja PN3. Edellisessä
näyttelyssä satoi vettä lähes kirkkaalta taivaalta ja nyt aamulla lähtiessä satoi sekä taivas oli harmaana koko
matkan. Ajattelin pelata "varman päälle" ja raahasin mukaani teltan, joka pystytettiin todella ystävällisten
toimitsijoiden kanssa yhdessä. Mutta siis - vältyimme vesisateelta tällä kertaa eli aina teltta mukaan niin
pysytään kuivana vaikka pilvistä päätellen vettä voisi sataa reippaastikin ;)

Kesäkuu - June
7.6.
We warmly welcome Stella to our family.
Thank you Margaret for trust and this lovely puppy.
*Stella's page*

Toukokuu
31.5. Mänttä rn: Perheemme oli viikonlopun matkoilla ja Creamline Cherry
Lady "Lotta" oli hoidossa Ullan luona (kennel Creamline). Lotta nautiskeli
olostaan kesämökillä kenties grillin ääressä loikoillen. Ulla ja Lotta
käväisivät Mäntän näyttelyssä josta oli tuomisena ROP-vet ja PN4
sijoitukset. Kiitoksia myös Ailalle handlauksesta ;)

24.5. Rauma: Aino matkasi Lotan kanssa Raumalle josta tuliaisena oli NUO ERI1 ja PN4 ja
Lottikselle VET ERI2. Kiitos Heli ja Jaska Ainon lainasta!
23.5. Tampere. Ronsana's Autumn Flash "Aino" NUO ERI.

Huhtikuu
13.4. Ruovesi rn: Lotta sai erinomaisen arvostelun ja oli ROP-veteraani.

Maaliskuu
29.3. Korpilahti rn.
Ronsana's Autumn Flash "Aino" osallistui toiseen näyttelyynsä saaden ERI2 nuorten luokassa. Meillä oli
mukana Maijun tytär Karvin Magic Mi Amore "Nelli" joka myöskin osallistui toiseen näyttelyynsä voittaen
nuorten luokan. Creamline Cherry Lady "Lotta" sijoittui VSP veteraaniksi ;)
Maijun (Karvin Magic Maisy) pentu Karvin Magic Morning sai PEVISA-tuloksia Kennelliitosta: Lonkat A/A ja
kyynärpäät 0/0. Maiju kävi silmäpeilauksessa ja kaikki on OK, joten nyt aletaan katsomaan sulhasehdokkaita
sillä silmällä ;)
Oman jännityksensä jokapäiväisiin metsälenkkeihin tuo ilveksien jäljet ja pari löytämäämme töpöhännän
raatoa. No kunhan emme vain kohtaisi noita jäniksiä isompia eläimiä silmätysten iltahämärissä metsässä.

Helmikuu
Maijun tytär Karvin Magic Mi Amore "Nelli" (Karvin Magic Maisy * Pauclare Phylanderer) kävi PEVISAtutkimuksissa ja sieltäkin tuli hyviä uutisia: Nellin lonkat A/A, kyynärät 0/0 ja silmät OK.

Tammikuu
Vuosi alkoi rauhallisesti mökillä lomaillessa. Ronsana's Autumn Porthos "Nero" oli vieraanamme viikon verran
- kiitos Ansku lainasta. Nero on reipas nuori herra, joka näyttää viihtyvän typsyjen kanssa meillä kotona taikka
mökillä. Se ei vieraita paikkoja tai ihmisiä ihmettele joten on helppo "lainakoira". Nero myös ottaa paikkansa
sohvalla hyvin kotoisasti joten siellä tuli ahdasta välillä. Lähinnä veteraani-Lotta vaikutti hieman
närkästyneeltä jos joutui tyytymään villamattoon takan ääressä sohvan sijasta.

.
Ronsana's A-pentueen terveystuloksia on tullut Kennelliitosta:
Lonkat: Kyynär: Silmät:
Ronsana's Autumn Happy "Helmi"

A/A

0/1

MRD

Ronsana's Autumn Flash "Aino"

A/A

0/0

ok

Ronsana's Autumn Athos "Unski"

A/A

0/0

ok

Ronsana's Autumn Aramis "Bogi"

A/A

0/0

ok

Ronsana's Autumn Porthos "Nero"

B/B

1/2

ok

Myös Maijun pentuja on käynyt Pevisa-tutkimuksissa ja odottelen mielenkiinnolla näiden tulosten
vahvistamista.
Toivotan sopivan toimeliasta ja mukavaa alkanutta vuotta kaikille - karvoihin katsomatta.

