Valpar födda 9 november 2015-11-16
e Hjortjägaren’s Gordon - alias Arne
u. Twigg’s All Time High - alias Trix

Nyfödda
Valpningen gick hur bra som helst. 3 tim
så var allting klart. Trix urduktig och
valparna pigga direkt.
1 hane och 4 tikar
Sista valpen blev lite dramatisk. Trix hade lite verkar men det fattades ju en
efterbörd så...man vet ju aldrig. Ut och röra på sig är alltid bra så sagt och
gjort, naturligtvis i koppel och med ficklampa, sax och handduk i högsta hugg.
Passade på att ta in hästarna och sedan upp i favoritbajsbacken (ganska
brant). Trix sätter sig och kröker rygg men ser lite märklig ut så mina hökögon
och ficklampan håller stenkoll på vad som händer i bakänden. Jodå, som jag
misstänkte, en valp påväg! Avvaktar och ser valpen komma ut. Trix snurrar
runt och är lite förvirrad. Pim-Pim framme och ska hjälpa till. Men var är
valpen??? Något som liknade en panikunge uppstår i mitt inre. Jag hittar inte
valpen. Hänger den fast under Trix i navelsträngen - nej. En evighet förflöt och
ficklampans sken gled hit och dit på marken. Ingen valp. Den bara måste vara
här....och då hittar jag den. Oh vilken lättnad och full fart in i handduken,
Långa benet före och in till syskonen. Det är en rejält brant gräsbacke så den
lilla killen hade rullat en knapp meter nerför backen. Alltid händer det något
nytt! Han går under arbetsnamnet Backlund
1 dag gammal
Lugnt och fint i gänget.
Trix har gott om mat och magarna
står i 4 hörn

3 dagar gamla
Händer inte så mycket.

4 dagar gamla
Städning av valpbädd innebär
”sovaikorgen” en stund.
Trix väldigt missnöjd med tilltaget.

5 dagar gamla
De har nästan fördubblat sin vikt vilket
de normalt ska göra på 7 dagar!!!

”klättrar” över bia-bädden då och då och jag
hittar de ”simmande” på golvet – väldigt arga!

6 dagar gamla
Vad skådar mitt norra öga?
En väldigt tjock mage!

7 dagar gamla

Om 3 timmar fyller vi 1 vecka

