Cody under 1år

Her vil I kunne læse om Cody og hans nye familie

23.maj:
Her er lidt fra Cody ;)
Det er nu 4 mdr siden jeg flyttede hjem til min nye mor og puha som tiden da
flyver afsted.
Den dag jeg flyttede var en meget lang dag. Først kommer min nye mor og
leger lidt med mig, jeg kunne fornemme at der skulle ske noget så jeg ville
bestemt ikke hen til hende og da hun forsøgte at give mig noget vådfoder
var jeg sikker på at jeg skulle dø dog smagte det nu egentlig meget godt da
jeg først fik smagt på det. De legede så meget med mig at jeg tilsidst måtte
give op og lægge mig til at sove. Jeg får dog ikke rigtigt lov at sove for se
bliver ved med at løfte rundt på mig og alle ville på skift kramme og kysse
mig helt vildt... Jeg blev helt mast... Vi kommer ud og jeg bliver sat ind i et
kæmpe bur og de lukker bare lågen så jeg er hele alene. Mens jeg sidder der
kommer der en kæmpe vild basse hen til buret og snuser så ham bliver jeg
nød til at knorre af så han ikke ville komme for tæt på... Men så bliver han jo
helt vild og det ender med at han kommer ind i buret ved siden af...
HJÆLP... Nu starter bilen.... Hvor er mor! Åhh jeg er træt hvis jeg nu sover
lidt er mor der sikkert igen når jeg vågner...
Bilen køre og køre og hver gang den stopper er det et nyt sted med nye
dufte så efter kort tid bliver jeg vildt træt igen. Da vil endelig stopper rigtigt
siger min nye mor at dette er mit nye hjem, men puha der er mange farlige
lyde over det hele, vandskålen er sp stor at jeg kan bade i den og min nye
seng er mindst 4 gange så stor som mig... Det er en virkelig farlig verden det
her....
Efter jeg har venet mig lidt til det hele bliver det nu egentlig helt ok, min nye
mor er dog for langsom til at dåne døren så jeg kan komme ud når jeg skal
tisse så jeg tisser altså bare der hvor jeg nu står... Og tror i så ikke tossen
tager mig under armen og sætter mig ud i snen så jeg fryser om poterne...
Hvad tror hun jeg har jo lige tisset :-P
Jeg bliver tit taget med på tur og hver gang er den der vild basse med han er
altså stadig vildt farlig og hopper hele tiden rundt om mig så jeg gemmer
mig mellem min mors ben... Jeg har dig fundet ud af at han der vild bassen
hedder zweep og faktisk ikke er så tosset enda. Ham er faktisk lidt sej sp jeg
vil gerne være som ham når jeg bliver stor :-P
Mor havde meldt mig til hvalpe træning hvilket jeg i starten sys var meget
farligt, jeg kendte jo slet ingen og de var alle så store, dog hjalp det en hel
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del at Tanja (zweeps mor) var der så jeg overlevede de første par gange. Nu
sys jeg bare der er vildt fedt med alle de andre hunde der er til træning og
jeg vil så gerne lege med dem men de kommer ikke hen til mig så jeg gørr
helt vild og prøver at komme hen til dem... Min mor siger jeg er tosset og
binder mig til et træ langt væk og går så selv hen og snakker med de andre
hunde og kommer ikke igen gør jeg er stille igen og så kan jeg jo lige så
godt lege med hende... Hun er nu egentlig også meget sjov også har hun
gode guffer i lommen... Og hvis man har været god til træning får man
måske lov at lege med nogle at de andre hunde bagefter :-)
Mor siger at det var planen at jeg skulle lære at løbe ag men det har jeg altså
ikke tid til det er så meget sjovere at løbe rundt efter de andre hunde. Dog
siger alle til min mor at jeg nok skal lære det og at det bare er fordi jeg så
gerne vil... Hihi jeg lader dem bare være i troen...
Lige nu siger min mor at vi koncentrere os om træning med fokus på hende
og at jeg skal lære at komme når hun kalder og holde fokus på hende når de
andre løber på MIN ag bane... Det er altså svært! Men jeg prøver for jeg kan
se h kr glad mor bliver når jeg gør det... Tanja har flere gange sagt til min
mor at vi skal stille op til vores første rally-o prøve når jeg bliver 10 mdr.
men puha det lyder som hårt arbejde men hvis mor bliver glad må jeg jo
prøve om jeg ikke kan holde fokus og lære det jeg skal så vi bliver klar.
Jeg har det rigtig godt her hos mor selv om jeg nogle gange er ved at drive
hende til vanvid siger hun men så krammer hun mig helt vildt bag efter.. så
jeg tror ikke rigtigt på hende. Hvis jeg er perioder er lidt hår ved mor er det
jo bare fordi jeg er så glad og tryk her hjemme og ved at hende, Tanja og
storebror zweep nok alle skal passe rigtig god på mig :-D jeg er egentlig en
heldig lille hvalp ;-) (i må ikke sige det til mor)
Glæder mig til vi ses igen
Cody
Her lidt fra Tanja:
Selv om jeg ikke ejer cody kan jeg også lige komme med lidt om ham.
Jeg passer Cody når Lisbeth skal noget eller også køre jeg hjem til dem når
Lisbeth er på arbejde og låner cody.
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I starten var cody lidt usikker på Zweep men Zweep er heller ikke så god til
at lege med hvalpe når han er fri han tro en hvalp kan klare det samme som
en voksen hund. Men de vokset sammen op og Zweep lærte at styre sig. Så
stille og roligt blev cody mere og mere tryg ved Zweep. Nu hvor Cody er
blevet stor kan de rigtig løbe og det går hurtigt meget hurtigt. De er så glade
for hinanden nu. de er blevet til storebror og lillebror og der er ingen der
skal komme og gøre lillebror cody noget. Og hvad storebror gør må jo være
det rigtig så cody aberefter.
I starten når cody kom på besøg var der liv og glade dage han kunne slet
ikke drømme om at han skulle sove kun lege og lege og drille Zweep med
som tiden gik lærte han regler for hvordan man skulle opføre sig hjemme
hos mig. Ingen vilde lege indenfor. Så nu har han lært man skal i haven for
at lege og der ude kan han få flere timer til at gå med at lege med sig selv
man skal dog lige holde lidt øje med ham da man også kan lave ballade der
ude så som at spise fugle mad. ...
Zweep og jeg er meget glade for vi har fået cody op til os. Han er en skøn
hund med masser krudt og livsglæde. Og en god følgesvend om det er gå
tur i skoven, bade turer, lege turer, køre turer eller hvad vi ellers kan finde
på af forskellige turer.
Vi glæder os til at tage de næste 6 måneder og mange år frem.
27. april:
Så blev Cody målt, 5 ½ måned gammel - 47 cm høj
16. april:
Super seje Cody vejer i dag 15,20 og har været med en tur på skydebanen
og da jeg efter noget tid går hen og kigger hvad han laver... Sørme om han
ikke ligger og sover og da jeg køre hjem og lige skulle have noget bag i
bilen ligger han og lovre med halen :-) måske han skal være jagt hund i
stedet for ag hun når nu han kun vil gø på træningspladsen ;-)
2. april:
Cody vejer i dag 14 kg... Sys han har alt for travlt med at blive stor...
18. marts:
Cody vejer 12,70 han er med på arbejde i dag fordi min udlejer er bange for
ham.... Han er nemlig meget stor og farlig
21. februar:
Cody vejer i dag 10 kg så han er kommet stærkt tilbage :-)
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8. marts:
Cody vejede 11,2
12. februar 2013:
Cody har her til formiddag været på plejehjems besøg og han var så go til
det at de bad os om at komme igen lige så tit vi gider og næsten alle
beboerne elsker ham :-D
6. februar 2013:
Cody er i dag blevet vaccineret og har fået pas så han er klar til biltur syd på
til april :-)
Så har han fået ny halsbånd og sele han er næsten voksede ud af hans
første halsbånd og den gamle sele var ikke hans ven ;-) den dumme tungest
skulle over hovedet.... Også blev han lige vejet og han vejer nu 8 kg så han
er kommet godt efter det....:-)
19. januar 2013:
Cody mener åbenbart at man bliver en stor dreng når man bliver 9 uger han
har efter flere nætter hvor ham max har sovet 2-3 timer af gangen i nat sovet
fra 22.40 til 5.45 ud og tisse og nu sover han igen.... Dygtig dreng :-D
14. januar 2013:
Cody har i nat sovet fra kl. 22 til 8.30 og kun været ude to gange og det er på
tros af, at han også sov det meste af eftermiddagen også :-)
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