Vi väntar

VALPAR

Ambitionen är att föda upp autentiska hundar med god mentalitet och hälsosam exteriör.
Vi vet att det finns många duktiga och entusiastiska uppfödare både i Sverige och utomlands,
uppfödare som brinner för vår underbara ras och som gör ett fantastiskt arbete.
Vi hoppas kunna dra vårt strå till stacken och bidra i den mån vi kan till friska, sunda och rastypiska hundar.
För att vi ska kunna bedriva seriös avel är det utomordentligt viktigt att
våra valpköpare förstår vikten av att låta sin hund göra BPH och att låta röntga höfter och armbågar.
Det ger dels dig som hundägare en indikation på hur din hund
kan och skall tränas, utfodras och skötas på bästa sätt.
Men det ger också oss som uppfödare information om våra avelsdjur och vårt avelsarbete.
Till vardags arbetar vi båda sedan 30 år med dressyrhästar, dressyrryttare och - ekipage.
Vi har ett par avelsston och vi är inriktade på kvalitativ gångartsavel.
Besök gärna www.stalln.se och läs om vår hästverksamhet!
Vår kärlek till hundar i allmänhet och Cane Corso i synnerhet är drivkraften i vårt arbete.
Genomförd SKK's Uppfödarutbildning och FCI registrerat kennelnamn.
Verksamheten bedrivs i bolagsform och vi är därmed momsredovisningsskyldiga.

Ett års letande efter rätt hanhund - jag lovar att vi har tittat noga
på över 100 hundar - innan vi äntligen hittade Quentin Pia Fidelis!
Och vi är så stolta och glada över möjligheten att få en kull valpar efter honom.
Kula är - efter bara 11 utställningar - Svenskt, Finskt & Danskt UtställningsChampion.
Hon har en Dansk Vinnartitel från 2021, tre internationella cert, CACIB, och ett Nordic Dog Show cert.
Självklart har Kula genomgått både de röntgenundersökningar som krävs, vilket är HD & ED, och hon är fri på
båda. Men hon är också DNA-testad mot fyra genetiska sjukdomar - och fri på samtliga. Kula har också
genomgått ”vanliga” veterinärundersökningar såsom patella(UA) och hjärta(normal) som vi själva valt att göra.
Kula är också testad för parasiten giardia och konstaterad fri.
Kula har såklart gjort BPH med skott, hon har arbetat med viltspår och gjort godkänt anlagsprov. Hon har tränat i
water tredmill & hon har simmat. Allt för att vara så väl förberedd som möjligt.
Dessutom har hon tränat intensivt med lydnadsarbete.
”Vad har lydnadsarbete med avel att göra” kanske någon tänker.
För oss handlar det bland annat om att känna hela hundens
personlighet, karaktär & kapacitet och med det kunna göra ett så bra hanhundsval som möjligt.

ON GUARD

QUENTIN PIA FIDELIS
HD B, ED 0, OCD-FREE
DSRA N/N
MENTAL TEST 5/5
69 cm, 51 kg

Pålitlig, självsäker och snygg Cane Corso.
Arbetande hanhund med hög energi, drive
och riktigt övertygande mod.
Samtidigt en mycket välfungerande
familjemedlem.
Maskulin med tydlig könsprägel.
Stark fysik. Trygg.
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Se Uch, Fi Uch, Dk Uch
DK Vinnare-21, 3 x CACIB

MAMARAZZA'S

IMMACULATA DI BRAVURA
BPH m skott
Godkänt anlagsprov viltspår
HD A, index 103 - ED 0, index 106
Patella UA
DSRA N/N, CMR N/N, CDDY N/N, CDPA N/N
Giardia fri
60 cm, 48 kg
Stabil & trygg tik med medel energi och medel skärpa. Mycket fin
inställning till arbete.
Uttalad vakt som inte baseras på rädslor.
Underbar familjemedlem med älskvärd personlighet.
Klok och sansad. Frisk.
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FÖRVÄNTAN & FÖRHOPPNING
Kombinationen Quentin x Kula förväntas ge valpar med stabil mentalitet, skärpa och arbetslust.
Vi förväntar oss varken överdrivet stor eller tung exteriör.
Givetvis hoppas vi på hundar med sunda vinklar och med sund, rastypisk konstruktion.
Förhoppningen är att avkommorna ärver föräldradjurens härliga mentalitet, goda hälsa och
lust till arbete liksom deras personlighet vilket gör dem till väl fungerande familjemedlemmar.
Färgmässigt bör valparna kunna få alla färger utom solid grå eller svart.

NÅGRA RÖSTER OM

HÅKAN HÄLL

KULA

Handler, Agriaombud, Uppfödare Fransk Bulldogg & Italiensk Vinthund
"Då vi haft rasen i familjen i många år så har det varit extra kul visa Kula på utställning då
hon har ett fantastiskt temperament. Alltid trevlig och står ut med det mesta."

Så Här Säger Proffsen!

JENNY HALL

C - M OLOFSSON
Jägare, jaktprovsdomare & utställningsdomare
"Kula är spårnoga, spårar målmedvetet med
stort intresse för spåret. Dessutom är hon
underbar med barn - hon har varit en mycket
hängiven - och plikttrogen - barnvakt åt min
son och följt honom som en skugga."

Handler, Uppfödare Faraohund
"Kula är fantastiskt snäll att visa på alla sätt och vis och med på allt man vill göra,
dessutom är hon gosig! Kula är en fantastisk representant för rasen Cane Corso!"

STEFAN ROSÉN
Fysioterapeut, VD ReDog AB
"Kula är fint byggd med bra vinklar och fin muskulatur. Bra vinklar och bra muskulatur är
genetiskt goda egenskaper för en stark och sund hund. En härlig hund helt enkelt❤️"

JEANETTE SPÅNGBERG
Handler
"Jag fick en förfrågan att visa en för mig helt ny ras - Cane Corso - och blev både förvånad och smickrad. Men innan jag accepterade ville jag
såklart se hunden och blev mycket snabbt övertygad om Kulas kvaliteter. För mig är hon en utmärkt representant för rasen, både exteriört och
mentalt. Kula är en hund jag som handler känner förtroende för. Hon är trygg och pålitlig. Nu har jag visat Kula vid flera tillfällen och hon växer i
mina ögon. En hund med framtiden för sig i ringen."
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INSEMINATION
Artificiell insemination(AI) gör det
möjligt att använda den mest lämpliga
hanen oavsett avstånd. Särskilt stor
tillgång är AI i de fall där man behöver
utöka en hundras kanske alltför snäva
avelsbas men även inom bekämpning av
ärftliga sjukdomar. Nya, effektiva
metoder för artificiell insemination gör
metoden mer och mer attraktiv för
hunduppfödare.
Kula inseminerades med
kyld transportsperma från Quentin
2022 01 26 vid Reproduktionscentrum,
Sveriges Universitetsdjursjukhus
i Uppsala och beräknas valpa 2022 03
30.
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2022 03 30
Datumet då våra valpar förväntas födas!
Då har det gått 9 veckor - eller 63 dygn - sedan Kula inseminerades.
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VALP
LISTA
Vi har en valplista för
intresserade av valp
från Quentin x Kula.

Frågor Du bör ställa
SKRIV GÄRNA NER DINA FRÅGOR NÄR DU ÄR HEMMA.
VÄL PÅ PLATS BLAND HUNDAR & VALPAR & HÄRLIGT HUNDPRAT GLÖMMER MAN SÅ LÄTT!

Är mamman och pappan släkt? Ställ alltid frågan. Inavel är aldrig lyckat. Det handlar också om att välja en bra tik och
en bra hanhund när man skall avla. De ska vara friska och bra i temperamentet.
Är mamman till valparna registrerad i Sverige?
Hälsa på hemma hos uppfödaren samt träffa tiken och valparna.
Om valpen har en stamtavla ska du få den senast när du hämtar valpen.
Får jag papper på att valpen är avmaskad, ID-märkt och veterinärbesiktigad (intyg max 7 dagar gammalt)?
Kontrollera om valpen är id-märkt, registrerad hos SKK och försäkrad.
Chipnumret ska framgå av besiktningsintyget.
Hur gammal är valpen? Tänk på att det är olagligt att sälja valpar innan de nått åtta veckors ålder. Om valpen tas för
tidigt från sin mamma kan den få beteendeproblem.
Vad händer om hunden blir sjuk eller fel upptäcks på hunden – köper uppfödaren tillbaka den då?
Är det ok att kontakta uppfödaren efter köpet om man behöver råd eller vill fråga?
Får jag ett köpeavtal?
Står säljarens fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer med på köpeavtalet? Acceptera inte att
du bara får personens mobilnummer.
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ATT KÖPA HUND
FRÅN OSS
Vi säljer inte valp per telefon eller mail. Vi vill träffa er
valpköpare och vi vill att ni träffar hundarna.
Hunden kommer vid leverans vara: Avmaskad, vaccinerad,
chipmärkt, försäkrad i Agria samt veterinärbestiktad.
Givetvis hanterad och och presenterad för normalt familjeliv
och alltid registrerad i Svenska Kennelklubben.
Vi leverans ingår alltid: Momskvitto, SKK's stamtavla,
veterinärintyg, möjlighet att överta försäkring i
Agria(täcker dolda fel i upp till tre år), dokumentation
rörande aktuell hund, valpkit samt ett häfte med tips &
råd.
Du som valpköpare måste ha tänkt igenom val av ras; vad du
kan förvänta dig av att ha en Cane Corso och om du kommer
ha tid, råd och ork med en ny familjemedlem.
Vi finns här för dig som bollplank eller för stöd och
rådgivning. Alltid. Tveka aldrig att kontakta oss eller
veterinär om du känner dig osäker.
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NÄSTA STEG
Om du är intresserad av valp från
kombinationen Quentin x Kula är du
varmt välkommen att kontakta oss
med dina frågor och funderingar.
Vi ska göra vårt bästa för att svara
på dina frågor.

Vill du komma och besöka oss och
hundarna är du givetvis välkommen!
Hör av dig så hittar vi en tid som
passar!

Varmt välkommen
och väl mött!

Åsa & Urban Nordström
Torslunda 1 Torstuna
749 72 Fjärdhundra

0046709721240
info@onguardsweden.com
www.onguardsweden.com

