Nieuws 2021

De dekking van
Dani van Mosmalen X Questor Laycie is gelukt op 16 januari.
Op 18 februari heeft de scan uitgewezen dat Laycie drachtig is.
Wie een pup gereserveerd heeft krijgt bericht.

Zoals eerder gemeld een mooi koppel.
Allebei voor exterieur een U op de kampioensclubmatch. Beiden hebben SJP B diploma’s , zijn op SJP A
en MAP A niveau en bekend met veldwerk.
Laycie heeft voor veldwerk een G gescoord.
In haar afstamming is de aanleg voor veldwerk ruimschoots aanwezig------haar broer Questor Llewyn
heeft op de WK veldwerk en op de fieldtrials een topprestatie geleverd.
Haar zus-----Questor Layla at Cadanbyrig heeft zowel op de Crufts als op de trials hoog gescoord.
De grootvader van Dani van Mosmalen [ Donar van Mosmalen] is de vader van Wamilanghaar Tash en
Wamilanghaar Djynn.
Wamilanghaar Djynn won in 2018 goud op de World Championship for pointingdogs and the St,
Hubert.
Wamilanghaar Tash was helemaal top op de trials and the Stake in the Uk.
Milo is een halfbroer van bovenstaande kanjers.
De moeder van Dani van Mosmalen-------Muchi van Mosmalen was beste Langhaar op de
jeugdveldwedstrijden in 2011. In datzelfde jaar was ze ook Suchensieger op de HZP!
Een heel mooie combinatie.
Het is altijd interessant te zien hoe sommige lijnen bij elkaar komen als je goed zoekt.
Ergens hoop ik dan dat die pups in handen komen van mensen die daar mee uit de voeten kunnen.

De eigenaars Van Questor Laycie en Dani hebben gekozen voor de jacht en zullen , met deze honden,
weinig meer te zien zijn op de jachtproeven. In het veld zijn ze [bijna ] dagelijks.
Zowel Laycie als Dani zijn geweldig in het veld en aangenaam in huis en vertrouwd met kinderen.

Voor verdere info via e mail adres:
mario-hartog@hotmail.com of via de website van kennel van de Gorishoek.

De dekking van Hunter van Mosmalen gaat niet door!
De loopsheid van Hunter is niet normaal verlopen. We gaan geen kunstjes uithalen om toch te kunnen
dekken. Er wordt alleen gedekt als alles natuurlijk verloopt.
Jammer voor iedereen die gereserveerd heeft.
Opvallend was het dat er 6 reserveringen waren voor mensen die weer een nieuwe Mosmalen wilde
hebben.
Op dit moment kan ik niet helpen. Misschien komt er eind 2021/begin 2022, een herkansing met de zus
van Hunter.
Voor Milo heb ik nog 2 dekkingen over, voor Hannes en Dani nog 7.
Voor Dani is een dekking aangemeld. Alle info bij de eigenaar van Dani------zie de pagina van Dani van
Mosmalen!

