Nyt fra Number >1år

Number er flyttet hjem til Dennis, som bor sammen med Natasha
og sheltierne :)
Men i skal ikke snydes for hans opdateringer af den grund:

23. maj:
Nyt fra Dennis:
Må også hellere skrive lidt om det første halve år med min lille Nummi :-)
Det er min første border, men sådan som der er startet er det nok ikke den
sidste. Han er lige som resten af søskende flokken meget lærenem og en
drøm og lege, arbejde med! Noget som jeg også syntes er helt fantastisk
ved ham er, at selv om han havde en lille periode hvor han havde haft en
årlig oplevelse med mennesker som havde drillet ham, og derefter synes det
kunne være lidt farligt med fremmede, så kom han hurtigt over det, og der er
intet at mærke nu! Han har en fantastisk psyke!
Og lige meget hvad han bliver udsat for, om det er færger, lange bilture,
store stævner, indendørs eller udendørs kan han altid finde ro og slappe af!!
Men kan man forvente andet med de forældre :-)
Så glæder mig bare til det næste halve år, kan kun blive stort :-)
22. maj:
6 måneder gammel, vejer 15,7 kg, og er 49,5 cm
28. april:
Næsten 5 ½ måned, vejer 15,2 kg, 47 cm høj
12. april:
13,8 kg, 20 uger gammel
30. marts:
18 uger og vejer 12,5 kg
9. marts:
16 uger og vejer 11,2 kg
21. februar:
14 uger og vejer 9,5kg
8. februar:
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12 uger gammel, og vejer 8,2 kg
Første nat:
Number kom med i seng kl. 00, og sov til kl. lidt over 7, og så i haven
Vi har kun haft 1 uheld, og det var fordi vi ikke var hurtige nok til at få tøj på
og åbne døren, dygtig dreng
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