Rapport från Kennel
Ekhöjdens valphage...

E-kullen

Valpkullsrapport nr1 för Ekhöjdens E-kull
070109
Så startade Fixa äntligen sitt löp! Givetvis var vi förberedda och hade vi letat en hel del
efter lämplig hane till henne efter att vi försökt med Rickie några gånger...
Valet föll till slut på en mycket trevlig hane vid namn Rissies Ayk som har fina brukslinjer
med många bra hundar bakåt i leden. Efter att sammanställt mentaltester fram och
tillbaka, försökt få en bra bild på hälsostatusen i linjerna samt ringt runt till kullsyskon,
uppfödare och andra åkte vi och besökte Ayk...
070116
Det var redan 9:e löpdagen men Fixas progesteronvärde låg bara på 1.2, oj vad man
saknar en erfaren och säker hane vid dessa tillfällena...
070122
Eftersom det förra provet endast var 1.2 avvaktade vi några extra dagar, men vi hade
också lånat en apparat för att mäta ägglossningshormonet vilket skulle visa sig fungera
bra. När vi tog nästa progesteronprov låg det redan på 21 och nu blev det bråttom...
070123
Då var det dags att åka och hälsa på Ayk igen och se om Fixa skulle besvara Ayks heta
känslor för henne, lite oroliga att det redan var för sent var vi allt. Men allt gick bra! när
Anneli ringde hem för att tala om hur det gått var hon mycket lättad, äntligen...
070124
För säkerhets skull gjorde vi en repris på dagen innan, det var det inte svårt att få in
Fixa i bilen och nästan framme hos Kjell & Lotta så gnällde Fixa högljutt i bilen! Gissa
om hon visste vad som skulle hända...
070220
Efter några veckors spänd väntan var det dags att göra ultraljud, och visst var det liv
och rörelse i magen på Fixa! Man kunde minst se 4st små krabater...
Fram till tre veckor innan valpning var vi in princip lika aktiva som vanligt med Fixa. Det
största bekymret var att spårsele och tjänsttecken blev väldigt små på slutet! Men de
sista veckorna var det mestadels skogspromenader och lite hjärngymnastisk med
miniuppletande mm. Under hela perioden var hon pigg och glad, aptiten var det inget fel
på förrän i det sista när ransonen i stort sett var fördubblad. Kan man tänka sig att det
var trångt i magen...
070324
Redan tidigt på morgonen märktes det på Fixa att, nu var det nära! Så kl. 16.05 kom
den 1:a valpen och bara en liten stund senare är det dags för nummer 2. Under kvällen
och halva natten satt jag och Anneli vid valplådan och myste... När 6:e valpen kommit
och det inte hänt något mer på några timmar tycke vi att det verkade vara lugnt så

Anneli bäddade ner sig vid sidan om valplådan...
070325
Fixa var orolig och häschade en del på natten, men skötte om sina småttingar
ordentligt. På förmiddagen var hon också lite orolig men låg i hela tiden i valplådan och
Anneli fick tvinga ut henne för att rasta av sig... Lite senare hörde vi lite pip och gnäll
från valprummet och när vi tittade in satt Fixa med en liten eftersläntrare i munnen!
Vad passade bättre än att starta med de sju grundenheterna!
Valpnamn:Candela
Kön:
Tik
Datum: 070324
Tid:
16.05
Vikt
390

KG
Hane
070324
16.29
500

Sekund
Hane
070324
18.03
410

Kelvin
Hane
070324
19.29
540

Meter
Hane
070324
23.47
375

Mol
Tik
070325
01.12
320

Ampere
Hane
070325
12.15
325

Valpkullsrapport nr2 för Ekhöjdens E-kull
070402
Valparna växer och växer alla har bra aptit, se tillväxtkurva nedan. Fixa har bra med
mjölk och sköter mammarollen bra! (Borde kanske ringa Ayk och se hur det blir med
föräldraledighet...) Valparna följer teorin bra, och alla reflexer och beteende fungerar
som de skall.

Kurvan visar den relativa viktutvecklingen på E-kullsvalparna... (Normerad födelsevikt)
Alla valparna visar en bra viktutveckling.
Äntligen har valparna fastnat på bild! Här är dom bara 4 dagar gamla, mer kommer på
de små svarta trollen efter hand...
Candela:
Första valpen ut, det väl hon som såg
ljuset i tunneln :)

KG:
Tungviktaren så här långt, inte bara med
tanke på namnet...

Sekund:
Vet inte riktigt om han hade snabbast tid
men...

Kelvin:
Hans främsta uppgift är givetvis att hålla
koll på temperaturen i valplådan. Även
om han råkar slumra till ibland :)

Meter:
En meter är formellt definierad som
längden av den sträcka som ljuset
tillryggalägger i absolut vakuum under
tiden 1/299 792 458 sekund. Vår meter
kan definieras som svart, mycket hungrig
och oftast sovande...

Mol:
Är förutom att vara grundenheten för
substansmängd också Ekhöjdens andra
dam i ordningen...

Ampere:
Av namnet och placering att döma följde
han väl bara strömmen :)

Valpkullsrapport Nr 3 för Ekhöjdens E-kull
Så var valparna 13dagar och de flesta har redan öppnat en liten liten springa på
ögonlocken. Alla valparna är lugna och trygga även när Fixa är borta från lådan, och alla
bär upp sin vikt på frambenen sedan flera dagar sedan. Ampere var först ut att ta sig
framåt även med bakbenen, redan på 13:e dagen...

Kurvan visar den relativa viktutvecklingen på E-kullsvalparna fram till 12:e dagen...
(Normerad födelsevikt) Mol, KG och Kelvin är de som ökat sin vikt mest, lille Ampere
som föddes sist kämpar på bra...

Candela har på 13:e dagen öppnat en
springa på ögonen ...

Vilket även KG har precis gjort...

Sekund med lyft huvud och full fart
framåt mot kameran...

Kelvin var först med att öppna ögonen,
vilket han gjorde på 12:e dagen...

Meter med "älgakliv" framåt, tar för sig
även med bakbenen på 13:e dagen...

På Mol har ögonlocken alldeles nyss
spruckit upp, också på 13:e dagen...

Ampere är minst än så länge men han
var först med att ta sig vingligt framåt
med både bak och framben på 12:e
dagen...

Valpkullsrapport Nr 4 för Ekhöjdens E-kull
18 dagar gamla och mitt i mellanperioden, valparna har utvecklat motoriken otroligt
mycket de senaste dagarna. Nu rör sig alla upprätta på alla fyra, mer eller mindre
vingligt. När vi kommer till valplådan kommer alla "springande" fram och möter upp.
Även ett visst socialt samspel valparna emellan har startat, nu har dom upptäckt
varandra på allvar...
Viktutvecklingen ser fortsatt bra ut ingen halkar efter utan alla följer sin kurva bra.
Beroende på om de är nyätna varierar vikten något från mätning till mätning. KG lever
upp till namnet och är fortfarande störst...

Kurvan visar den relativa viktutvecklingen på E-kullsvalparna fram till 17:e dagen...
(Normerad födelsevikt)

Nedan lite bilder på valparna 18 dagar gamla, nu är det inte lika lätt att fotografera
längre. Bäst att passa på när dom är nyätna...

Candela lite trött efter mat och stoj...
KG på språng mot kameran...
Sekund visar redan prov på bra
platsliggning...

Kelvin ville absolut inte vara med på bild
denna gång...

Meter, nåt på gång...

Mol i snygg pose...

Ampere ville mest försöka bita i fällen...

Valpkullsrapport Nr 5 för Ekhöjdens E-kull
E-kullen är nu precis 21 dagar gamla och den viktiga socialiseringsperioden startar. De
har fått sitt första mål mat, köttfärs och majsvälling vilket verkade var uppskattat men
kladdigt... Men den första avmaskningen gick väldigt smidigt tack vare köttfärsen! Den
ökade aptiten ger också "andra biverkningar" :-) som Fixa effektivt tar hand om. Nu
behöver hon inte längre stimulera valparna att göra ifrån sig utan nu kissar och bajsar
dom lite varstans i lådan.

Som viktkurvorna visar växer alla bra och nu väger dom ca 1.5kg, kurvorna visar den
relativa viktutvecklingen fram till 19:e dagen... (Normerad födelsevikt)
De övre hörntänderna är precis på väg att spricka igenom och de vill gärna börja gnaga
på det ena och andra. Motoriken och koordinationen blir allt bättre och bättre, alla
valparna rör sig alla upprätta på alla fyra, även om det fortfarande är lite vingligt. Man
ser också den tydliga sprittningsreflexen vid vid plötsliga ljud som t.ex. en
handklappning. Luktsinnet fungerar bevisligen redan ganska bra och dom letar snabbt
upp köttfärsen...

På 21:a dagen har också en av väggarna i valplådan tagits bort och nu kan valparna
undersöka resten av valprummet, även om Fixa var tveksam till detta... (Hon låg vid
öppningen och försökte knuffa in dom i valplådan igen) Nyfikna och på lite darrande ben
gav dom sig ut i världen...
På bilderna nedan är valparna 19 till 21 dagar gamla...

Valpkullsrapport Nr 6 för Ekhöjdens E-kull
Valparna är nu snart 4 veckor och det betydligt mer fart i valprummet! Valplådan är
borttagen för få lite mer plats i rummet och nu böjar dom intressera mer för varandra
och oss. Hörntänderna i överkäken har brutit fram på alla och tuggbehovet har ökat.
Dom biter och sliter i allt från "pet-bäddarna" till dom utlagda "toalettidningarna", nu är
det snart dags för lite aktiverings föremål i valprummet...
Mat får dom nu 3 ggr om dagen som består av uppblött valpfoder med rå köttfärs och
äggula detta äter dom med stor aptit dock fortsätter Fixa även dia dom.

Valparna väger nu från knappt 1.5kg till knappt 1.9kg, kurvorna visar den faktiska vikten
fram till och med dag 24...
Utvecklingen av motoriken går rasande fort nu springer dom fram på det ganska hala
golvet som de bara för några dagar sedan hade väldigt svårt med.
Inkallningen fungerar redan bra, åtminstone om man har maten med sig in till dom :)
Och rumsrena är dom förstås redan! Nästan i alla fall för ibland missar dom de utlagda
tidningarna, ja och så är det ju KG förstås som har bestämt sig för att kissa gör man på
Fixas madrass!

I början på nästa vecka skall valphagen förberedas i trädgården och förhoppningsvis
kommer vädret bli bra så dom kan komma ut del...
Givetvis kommer här några nya bilder på de små trollen...

Ampere i snygg pose...

Mol & Candela tilsammans...

Wilma & Evelina hjälper till med utfodring...

Här har Candela fått upp spåret?

Här somnar snart Sekund in...

Kelvin i knäet på Anneli...

Linslusen Mol har lagt sig tillrätta...

Och enlycklig Wilma med en trött Meter...

Valpkullsrapport Nr 7 för Ekhöjdens E-kull
Så har vi passerat 4 veckor och allting fungerar utmärkt, alla valparna äter med god
aptit, växer och utvecklas som de skall! Nu är det full fart i valprummet och leken
valparna emellan är tidvis ganska hård och burdus. Tuggbehovet har ökat allt eftersom
de sylvassa valptänderna bryter fram. Nyfikenheten är stor för alla nya saker i
valprummet och dessa undersöks noga innan leken med dom kan starta på allvar.
Föremålen tuggas, slits och bärs fram och tillbaka men de blir snabbt ointressanta och
får bytas ut till nya mer intressanta...
De utlagda tidningarna fungerar oftast riktigt bra som "toalett" men efter lek och bus
händer det olyckor lite varstans...
Nu äter valparna uppblött valpfoder med rå köttfärs och majsvälling ca 4ggr om dagen
samt lite välling på kvällen. Nu ligger Fixa bara kortare stunder och låter dom dia henne,
och hon lämnar dom mer och mer.

Valparna väger nu från ca 2.4kg till 2.7kg, kurvorna visar den faktiska vikten fram t.o.m.
dag 30.

Från denna vecka tar vi också dagligen ut varje valp enskilt utanför valprummet och
myser och leker försiktigt en liten stund...
Och som vanligt kommer här några nya bilder på de små trollen...

Liten och söt men skenet kan bedra! Dags att sova Wilma läser en saga för valparna...

Kommer det nåt käk eller?

Nyfiken i en strut...

Nu börjar det bli hårdare tag... Visst är dom rumsrena, nästan i alla fall...

KG har hittat sin favorit leksak...

Kelvin lite trött efter maten...

Valpkullsrapport Nr 8 för Ekhöjdens E-kull
Tiden bara rusar iväg! Nu har valparna redan hunnit bli 5veckor gamla och alla väger nu
3kg eller mer. Att väga dom börjar bli ett helt äventyr, så ta siffrorna med en nypa salt
även om de följer sina viktkurvor ganska bra...
Nu försöker vi också få en en lite längre stund om dagen för mys och lek varje valp
enskilt då de också får komma ut ur valprummet och undersöka lite nya utrymmen.
Fixa spenderar fortfarande ganska mycket tid hos valparna men lämnar dom också
betydligt längre stunder än tidigare. Nu släpper hon också in Chili i valprummet, som
gärna ställer upp som extra mamma och under tiden går Fixa och lägger sig i rummet
intill, men har allt ett vakande öga på leken...

Alla namnen är klara och de kommer att heta följande med tikarna först i listan:
Ekhöjdens Edwinna
Ekhöjdens Eka
Ekhöjdens Eros
Ekhöjdens Eyk
Ekhöjdens Exo
Ekhöjdens Exter
Ekhöjdens Ebenholtz

Under veckan skall valparna avmaskas en andra gång och dom skall äntligen få komma
ut i det fria och lufta benen...
Och som vanligt kommer här några nya bilder på de små trollen...

Hrmm, inte så lätt att väga de små... Meter undersöker grovköket...

Kommer det nåt käk nu då...

Ampere på upptäcksfärd...

Wilma som lektant...

Candela ligger så fint...

Alla mot en...

Och Chili i samma roll...

Inte så lätt att arbeta...

Kelvin med metallapporten, lite lätt tugg...

Valpkullsrapport Nr 9 för Ekhöjdens E-kull
Nu har valparna redan hunnit bli drygt sex veckor, alla har bra aptit och de utvecklas
både fysiskt och mentalt som de skall... De får fortfarande mat 4ggr/dag, Fixa har nu
börjat avvänja valparna och vi har dragit ned på hennes foder till normalranson. Men
trots det tillåter hon valparna dia henne stående någon enstaka gång...
De är nu mycket utomhus i valphagen där vi försöker ordna en omväxlade och
stimulerande miljö. I valphagen finns många små "kryp in", tunnlar och spångar att
klättra på men också vatten att plaska och leka i... Och till Fixas förtjusningen finns
också en nästan riktig "lya" att krypa in i med alla valparna för att sova och vila...
För att göra miljön mer omväxlande flyttar om i valphagen med jämna mellanrum och
byter ut föremålen så att det hela tiden finns nya saker att upptäcka och undersöka...
Förutom de korta turer vi tar med enskilt med varje valp dagligen har vi också varit ute
på en längre utflykt med bil. Efter en livad inledning på bilfärden, lugnade passagerarna
ner sig och accepterade de enkla förhållande som rådde, ingen egen kupé här inte...
Och som vanligt kommer här några nya bilder på de små trollen...

Här poserar Ampere tillsammans med mamma Fixa...

Ampere på jakt...

Candela sitter vackert...

Candela sträcker på benen i full galopp...

KG har hittat ett bra gömställe...

KG på rutschkanan...

Kelvin stolt ägare av den nyaste prylen...

Mol på rymmen...

Vadå besvärlig miljö!

Mol igen, inte bara duktigt...

Strömhopp i båten...

Kollektivtrafik...

Att komma i var ju lätt men...

Valputflykt i gröna efter bilfärden...

Valpkullsrapport Nr 10 för Ekhöjdens E-kull
Ytterligare en vecka har gått och nu är valparna snart 8veckor och detta blir sista
rapporten från valphagen... Tiden har verkligen rusat iväg och snart är det dags att
lämna iväg de små trollen! Vi har lagt ganska mycket energi på miljöträning senaste
veckan, och har försökt spendera minst en halvtimme, timme per dag med varje enskild
valp.
Vi har varit ute på en rad olika äventyr för att miljöträna, men givetvis också för att se
på valparnas reaktion i de olika miljöerna allt från mörker i källarutrymmen till instabilt
underlag och höga höjder. Men vi har också hunnit med ett antal promenader i
närområdet, hälsat på grannar och även undersökt skogen i detalj...

Viktutvecklingen ser bra ut, här en graf några dagar innan leverans. Det är endast lilla
Mol som ligger lite under de övriga annars ligger dom väldigt jämnt runt 6kg.
Vaccinering och veterinärundersökning av kullen är klar, jättefin kritik av veterinären var
givetvis roligt att få! Valparna är även avmaskade ytterligare en en gång, mest för
säkerhetsskull.
Vi har även hunnit med att göra en valptest i veckan vilken faktiskt gick över förväntan!
Generellt kan man säga att det är en mycket jämn kull som har en bra balanserad
tillgänglighet och är trygga i miljön. Nyfikenhet och mod att undersöka främmande
föremål finns det gott om! vilket är en viktig del för valpen.
Alla valparna har en bra jaktlust och dessutom apporterade alla utom en tillbaka lilla
bollen som används i testet. Att engagera sig i en social kamplek gjorde dom bra, alla
drog i trasan! Och de flesta hamnade på en femma vilket innebär "drar kraftigt".
Ljudkänsligheten var det inte heller några problem med. En sammanställning av kullen
kommer snart, givetvis får alla ni valpköpare protokoll från testen vid leverans...

Det skall verkligen bli spännande att se vad det blir av dom här små svarta trollen i
framtiden...
Och som vanligt kommer här några nya bilder på de små trollen...

Ampere på promenad runt kvarteret...

Candela på språng...

Candela på Ekhöjdens skönhetssalong...

KG har hittat något att undersöka...

Mer KG, en stadig bit...

Mer Meter...

Meter visar upp sitt fynd...

Kelvin på skogspromenad i regnet...

Fixa blickar ut över valphagen... Mol på besök hemma hos grannarna...

Får jag var med...

Tror inte det!

Mys med Sekund...

Sekund drar längsta strået...

Då var det dags för valparna att flytta hemifrån...
Så var valparna redan 8 veckor gamla, tiden har bara rasat iväg och det har varit en
fantastiskt rolig men hektisk tid. Så här långt är vi mycket nöjda med resultatet av
parningen både mentalt och exteriört, det skall bli intressant att se hur valparna
utvecklas framöver.

Först ut att lämna oss var Candela eller Eka som hon
heter nu. Hon kommer att bo hemma hos Kerstin
som är mycket involverad i sjöräddningsverksamheten i Kalmar. Förhoppningsvis kan Eka bli
en bra sjöräddningshund vad det lider...

Nästa man ut att lämna oss var Kelvin som nu heter
Ebenholtz ”Ebbe” och flyttar hem till Lena och Ulf i
Uppsala. Lena som är intresserad av
räddningshundverksamheten skall så småningom
försöka göra Ebbe till räddningshund.

Nästan samtidigt åkte också Meter ifrån oss som nu
heter Exo men kommer att kallas ”Attila” av husse
och matte, Christer och Anna i Herrljunga. Eftersom
Christer är jägare skall givetvis Attila utbildas som
eftersökshund.

Dagen efter kom Kenny och Åsa från Onsala för att
hämta Ampere eller Exter som han heter numer.
Både Kenny & Åsa uppväxta med hundar och nu var
tiden rätt för att skaffa en egen Riesen till familjen.

Från Norrköping kommer Susanne och Håkan som
skall ta hand om vår Sekund eller Eros som han heter
nu! I familjen bor redan husses stiliga Riesenhane
”Viggen” som nu får konkurrens på täppan...

Sedan var det KGs tur att lämna oss. Hemma hos
Ewa i Härryda finns också redan en väluppfostrad
Riesenhane på drygt två år att tampas med för KG
eller Eyk som han heter nu.

Lite sorgligt var det allt när lilla Mol skulle lämna oss.
Mol eller Edwinna som hon heter nu flyttar hem till
Birgitta och Kjell i Tidaholm. Där bor också
Riesenhanen Qlinton som hunnit bli 9 år och som går
nu i pension.

