
Alom 2019 tavasz

  
    -  Ego kölykei már megérkeztek!                                       

  

  

 

  

  

Kennelünkben egy csendes péntek délután, nőnapon megszületett a tavaszra várt alom!

  

Születési idő: 2019. 03.08.  Ivararány: 6 szuka, 4 kan

  

Minden kutyust várja már az új családja! A nyárra várt alomra kölykök korlátozott számban még
előjegyezhetők!

  

Kölyökfotók és videók !

  

Szülők

  

 

                                       Nedens-Tierfoto     
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Alom 2019 tavasz

       Doyle von der Emsmühle ,,Doyle"   Frida Pri Hradskej ,,Ego"      (Doonrocks Celtic Storm x Walburga von der Emsmühle)  (Mr. Irishman Of The Hunterriers- Ruby von der Emsmühle)      pedigree   pedigree       HFH-A   HFH-A       Fiatal Európagyőztes VDHBundesjugendsieger VDHLuxemburgi Junior ChampionJunior Benelux WinnerNémet Junior Champion VDHNémet Junior Champion (Német Terrier Klub)Winner Amsterdam 2017Világgyőztes 2018VDH-Európagyőztes 2018KfT-Klubgyőztes 2018Osztrák Bundessieger 2017, 2018Olasz ChampionNémet Champion VDHNémet Champion KfTLuxemburgi ChampionOsztrák Champion  Fiatal Európagyőztes VDHBundesjugendsiegerin, AusztriaMagyar Junior ChampionOsztrák Junior ChampionFiatal Klubgyőztes, Jun. BIS (OTK)Évgyőztes ír terrier 2017. (OTK)Magyar Champion        
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      A kölykök anyja kennelünk legfiatalabb kutyája, Ego, aki Szlovákiában született. Apja sajáttenyésztésű, kiváló munkakészségű és kimagasló kiállítási karriert befutott kutyánk, Mikey,anyja pedig egy kiemelkedő származású német tenyésztésű szuka. Ego egy kiegyensúlyozottidegrendszerű, bújós kutya, aki 2 kislányunk első számú játszótársa, minden buliban bennevan. Emellett eleganciájával, kisugárzásával kitűnően reprezentálja a fajtát a kiállítási ringbenis. Viszonylag kevés kiállításra neveztük eddig, mégis már egészen fiatalon is komoly címeketért el. Legbüszkébbek a Dortmundban nyert Fiatal Európagyőztes címére vagyunk, de idehazais állt már CACIB kiállításon a terrier csoport dobogóján, majd MKSZ kiállításon Best In Showcímet is szerzett.  Ego nem hordozza az örökletes hyperkeratózis génjét. A betegségről részletesen ittolvashatnak.           

      A kölykök apja Doyle napjaink európai sztárja.Az elit német kennelben született kan szinteminden címet megnyert már, amit csak lehet, Európa- és Világgyőztes. Emellett kölykei is bizonyítják tenyészértékét. Választásunk azonban nem elsősorban a kiállítási eredményei miattesett rá, hiszen a von der Emsmühle kennelben több hasonló eredményekkel rendelkezőkutyából volt lehetőségünk választani. Olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy számoskülföldi kiállításon láthattuk őt nemcsak a ringben, hanem azon kívül is. Doyle jelleme pedigmegfogott minket. Nagyon közvetlen, barátságos, ,,csupamosoly", ugyanakkor büszke kutya,aki más kanokkal szemben sem lép fel agresszíven. Kicsit Mikeyra emlékeztet. Mivelszámunkra egyformán fontos az, hogy a nálunk született kölykök küllemben és jellemben is alehető legjobban képviseljék a fajtát, így a döntés Doyle mellett könnyű volt.  Doyle mentes a hyperkeratózistól. A párosításból származó összes kölyök mentes lesz abetegségtől.                 Az alom első videóját itt tekintheti meg!  
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