Kuulumisia 2010
Joulukuu
Kennel Ronsana's toivottaa kaikille kasvateille omistajineen
ja ystäville mukavaa joulunaikaa ja onnellista vuotta 2011!
Kuvassa olevat Ronsana's Autumn Porthos ja Ronsana's Batman lähettävät sisaruksilleen piparintuoksuiset
terveiset!

11.12.
Ronsana's Born To Rock "Leevi" vieraili
meillä ja hyvin pikku-veijari (5kk) tulee toimeen
typsyjen kanssa. Kävimme tapaamassa myös
pentuesisaruksia Vilmaa sekä Oonaa ja meno
oli vauhdikasta.
Valokuvaaminen jää vähiin näin vauhdikkaan
sakin kanssa, kuvissa vilahtaa vain
häntää tai korvaa :)

Lokakuu
Ronsana's Be My Happiness "Siiri" (ikä 15 viikkoa) kyläili
meillä
viikon verran
ja kaikilla oli niiiin mukavaa!

Syyskuu
5.9.
Shardanell Secret Wisper läpäisi taipumuskokeen ensi
yrittämällä - taitava nuori Stella!
3.9.
Ronsana's B pennut ovat muuttaneet uusiin koteihinsa. R Bonanza on vielä ilonamme muutaman viikon
ennen muuttoa. Voi sitä äijä-meininkiä kun R Born To Rock, Batman ja Bonanza veljekset viettivät yhteisiä
päiviä keskenään siskojensa jo muutettua. Kaikki pihassa olevat kuopat ja puskat tuntuivat olevan niitä
maailman parhaita leikkipaikkoja, eihän sitä nyt nurmikolla viitsi temuta. Onnea matkaan R Be My Happiness,

Berry Lady, Briar Rose, Brianna, Born To Rock, Batman ja Bonanza - toivottavasti edessäpäin on mukavia ja
onnellisia hetkiä uusien perheiden kanssa.

Elokuu
16.8.
Pennut ovat nyt viisiviikkoisia. Ruoka maittaa hyvin ja pennut vaikuttavat oikein tyytyväisiltä. Ne ovat
saaneet olla ulkona joka päivä parin viikon ajan ja näyttävät viihtyvät aitauksessaan hyvin. Toki kyllä ne
tulevat jo ovelle kokeilemaan josko pääsisi isojen koirien kanssa koko piha-alueelle. Stella leikittää niitä
olemalla aitauksessa kyljelteen ja mahalteen eli mahdollisimman pienenä itsekin. Stellan onnenpäivät, se on
saanut vihdoinkin kersamaista seuraa. Kun aitauksen ovi on kiinni, niin Stella makaa ulkopuolella ihan kiinni
verkossa ja odottaa oven avaamista. Tosin välillä se hakee vain pentujen lelut itselleen. Maiju malttaa jo
poistua pentujen luota ja seuraa vierestä kun Pipsa ja Stella käyvät pentuja nuuskuttelemassa. Riina ja Lotta
pitävät pienen etäisyyden niihin, mutta varsinkin Riina myös nukkuu aitauksen vieressä päivisin ja pitää
veijareita silmällä.
Kesä on mennyt nopeasti pentujen kanssa, Stellan taipparitreenit ym. tavoitteellinen aktiviteetti on nollassa.
Mutta sitäkin enemmän koiruudet ovat nauttineet uimisesta ja peruslenkkeilystä.
2.8.
Ronsana's B pennut ovat nyt kolmen viikon ikäisiä. Eräänä yönä yksi veijari kiipesi pentulaatikon reunan
yli ja Maijulle tuli hätä, joten nyt laatikko on purettu ja reviiri laajenee koko huoneeseen. Pennut ovat
maistaneet kiinteää ruokaa ja hyvin näyttää kelpaavan. Nyt ne pääsevät päivittäin 16 m3 ulko-aitaukseen
kelien niin salliessa. Muut meidän koirat ovat suhtautuneet niihin loistavasti. Stellaa ja Pipsaa kiinnostaisi
kovasti mennä pentujen luo, kun taasen Lotta ja Riina katselevat hieman kauempaa mitä ne touhuavat (siis
syövät ja nukkuvat). Eiköhän ensi viikolla jo vauhtia ole hieman enemmän pikkutassuissa. Pentujen
naamassa näyttää olevan kivasti kullanväriä, saapi nähdä leviääkö väri koko runkoon.

Heinäkuu
20.7.
Ronsana's B pennut kasvavat tasaisesti ja vaikuttavat tyytyväisiltä. Mukava seurata niiden luontaisia touhuja
ja miten ne kehittyvät sekä liikkuvat päivittäin entistä enemmän.
12.7.
Karvin Magic Maisyn "Maijun" ja FIN MVA
Sandusky Alain Prostin "Hugon" pennut ovat
syntyneet!
Pentulaatikossa kuuluu rauhallinen tuhina - kolme
urosta ja neljä narttua! Maiju ei poistuisi hetkeksikään
pentujen luota. Ihana seurata kuinka pienestä se
elämä lähtee eteenpäin ja emän huolehtimista
pennuistaan.
Kiitoksia Kaisalle (kennel Happy Master's) ja
Hannalle avusta.

9.7.
Maiju 58 vrk... jokunen päivä vielä jäljellä...

Kesäkuu
22.06.
Maiju-mamman vatsa pyöristyy somasti. Maiju on
hyvin rauhallinen eikä noteeraa Stellan riekkumisia ja
leikkiinpyyntöjä. Hyvin innokkaasti Maiju lähtee
mukaan kun otan damilaukun -- nyt vain otetaan
lyhyitä vesinoutoja jotta mamma saa kahlailla rannalla
ja vilvoitella oloaan. Heinäkuun puolessavälin syntyvät pennut ovat ensin rauhassa omassa huoneessaan
tutustumassa tähän maailmaan. Kun ikää tulee lisää, pentuhuoneen ovi jätetään auki ja pennut pääsevät
vapaasti kulkemaan koko kodissa - tietysti valvovien silmien läsnäollessa. Näin pennut tottuvat arkisiin ääniin,
ruuanlaittoon, siivoukseen, muihin askareisiin sekä meillä vieraileviin lapsiin että aikuisiin. Meidän muut koirat
pidetään pari viikkoa pois pentujen luota, mutta lopulta ne saavat olla yhdessä ja tutustua toisiinsa. Kelien niin
salliessa pennut saavat olla ulkona omassa turvallisessa aitauksessaan. Näin ne oppivat myös ulkona
kuuluviin ääniin sekä jo pientä sisäsiisteystä aloitetaan kun ruokinta tapahtuu välillä ulkosalla.
Näytän pennuille riistaa ja damia leikin varjolla. Jospa
sinne muistilohkoon jäisi pieni kipinä mahdollista
noutoharrastusta ajatellen? Näyttelyseisotustakin
harjoitellaan ja tärkeintä asiaa eli luoksetuloa. Sen
pennut kyllä oppivatkin hetkessä kun ruuasta on
kyse :)
Minun ja Harrin lapsuudenkodeissa on "aina" ollut
koiria ja meillä yhdessä on ollut kultaisianoutajia
vuodesta 1989. Nämä odotetut pennut ovat vasta
toinen Ronsana's pentue ja näistä B-pennuista odotan
terveitä, iloisia, toiminnallisia, kauniita harrastekoiria sekä rakkaita perheenjäseniä. Tämä kesä menee
pentulaatikon ääressä, toki virikemielessä tehdään pientä nome ja mejä-treenailua muiden typsyjen kanssa ja
uiminen on must-juttu lähes päivittäin :)
Leppoisaa Juhannusta!

Toukokuu
Karvin Magic Maisy "Maiju" on astutettu ihastuttavalla Sandusky Alain Prost "Hugolla".
Maiju ultrataan kesäkuussa ja toivottujen pentujen laskettu aika on viikolla 28 eli heinäkuun puolessa välin.
Maijun ensimmäisestä pentueesta neljä pentua on kuvattu Suomessa ja kaikilla on A/A ja 0/0. Odotan tästä
yhdistelmästä reippaita ja toimivia harrastekoiria sekä mukavia perheenjäseniä.
13.5. Kangasniemi rn
Stella JUN ERI. Kiitos Johannalle ja Viiville matkaseurasta.

Huhtikuu
7.4.2010 Onnenrapsutukset 10-vuotiaalle KANS & POHJ & DK & FI & LV & S(N) MVA LW-05 BH Creamline
Cherry Lady "Lotalle". Hieman on askel lyhentynyt mutta herkut kyllä kelpaavat vielä mainiosti rakkaalle
Lotalle.
10.4. Rakvere, Viro
Stella JUN ERI, Lotta ROP-veteraani

Talviloma 2010

Helmikuu
13.2. Tallinna, erikoisnäyttely
Tuomari M. Godefroy, Englanti. Stella JUN ERI2 (20 junnunarttua).
14.2. Tallinna, KV
Tuomari Tino Pehar, Kroatia. Stella JUN ERI4 (11 junnunarttua.

Riinalla todettiin etenevä sydänlihastulehdus (dilatoiva kardiomyopatia) kesällä 2008. Riinalla oli myös
positiivinen vasta-ainetulos borrelia-vasta-ainetestissä joten sydänlihastulehduksen aiheuttaja on
todennäköisesti punkin purema.
Riina käy säännöllisesti sydänspecialistin kontrollissa, jossa sydämen tila tarkistetaan ultralla ja otetaan EKG
sydänfilmi. Tilanne on nyt vakaa eli heikkenemistä ei ole tapahtunut lisää viime kuukausien aikana. Riina on
reipas ja hyvävointisen oloinen tällä hetkellä, joten nautimme metsälenkeistä ja yhdessäolosta.
Käymme Lotan kanssa kahden viikon välein muutamassa vanhustenpalvelutalossa vierailulla. On mukava
nähdä kuinka vanhukset ilahtuvat koiran seurasta ja selkeästi myös Lotta osaa olla hyvin huomaavainen ja
nauttii rapsutuksista. Kannustan koiraväkeä nipistämään pari tuntia silloin tällöin aikaa ja käymään
paikoissa, joissa pyyteettömästi ilahdutaan hännänheilutuksista.
Alkuvuosi on sujunut rauhallisesti ja onkin mukava lenkkeillä kun koko sakki pysyy puhtaana lumen ansiosta.
Stella löysi jäätyneen fasaanin ja niin ylpeänä kantoi sitä kaikkien nähtäville. Pennulla vaikuttaisi ainakin
riistaviettiä olevan - kuten myös omaa tahtoa, se on kyllä välillä aika hauska juntti-einari ;)

