Nyt fra Fly >1år

Her vil i kunne følge Fly og hendes nye familie :)

29. maj:
En hilsen fra Jeanett og Fly :)
En lille hilsen fra Fly og Jeg: Fly har damp :-) ingen tvivl om det.

Kan slet ikke huske at Knoppers var på samme måde, så er lidt
træt en gang imellem :-)
Hun er en dejlig hund, som nyder livet fuldt ud. Hun er nem at
træne med, og forstår tingene ekstremt hurtigt.
Hun er altid klar på træning, leg og hvad jeg ellers tilbyder i
hendes verden.
Hun elsker Luna og generelt bare børn.
Det som vi træner virkelig meget på i øjeblikket, er at hun ikke skal
hoppe op af mennesker, men det er virkelige svært for hende.
Hun elsker opmærksomheden ved det, og Luna er som hendes
søster, så hvorfor må man ikke bare give den gas? :-)
Vi er også gået i gang med at træne box´en til løbe A-feltet, lige nu
skriger/piver hun bare ved grundtræningen, så tænker hvad det
ligesom ender med. Bliver spændende.
For resten elsker hun også at grave huller i haven, og de er rimelig
dybe.
Hun er også rigtig god til at gøre vinduerne beskidte (må være en
border ting, for det gør Knoppers også).
Hun er allerede fantastisk på mange måder. Men hvis hun havde
været min første border, havde jeg nok lige skulle trække vejret en
ekstra gang.
Hun er en stor mundfuld, men hun er bestemt min drømmehund.
22. maj:
6 måneder gammel, Fly vejer 13,7 kg og er 47,5 cm
28. april:
Næsten 5 ½ måned gammel, Fly er 44,5 cm
30. marts:
19 uger gamle, Fly 11.9 kg
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25. februar:
Fly vejer 9,2kg
2. februar:
Tror Fly har damp :-) hun er dog ved at finde ud af at jeg behøver noget
søvn.....
26. januar:
Fly 10 uger gammel, vejer 6,1 kg
Første nat:
Ja, Fly har hylet Men hun er god til at lege med legetøjet, men hun sov fra
kl. 22-6 i mine arme
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