Kennel Amanda
Vi fikk godkjent vårt kennelnavn I 1978, samme året vi hadde vårt første Labrador kull. Det skulle bli
34 kull før vi ga oss med Labrador. Navnet Amanda (latin) er en feminin form av Amandus, som er et
latinsk navn fra antikkens Roma, som betyr «elskelig» eller « den som er verdt å elske».

Det ble også noen få Cavalier King Charles kull. Vi var lenge på utkikk etter en mindre rase enn
Labradoren, men likevel mye hund. Jeg var på verdensutstillingen i København i 1989 og da så jeg
Dansk-svensk gårdshund for første gang. Men det drøyde flere år før vi endelig fikk kjøpe en
gårdshund. Det var først da vi fikk kontakt med Pia og Göran på Haritzas kennel det endelig skjedde.
Her ble vi lovet en valp etter Haritzas Jill. Og 9. november 2003 kom Haritzas Orange (Olga) til
verden, vår første gårdshund. I januar 2004 dro vi til Skåne for å hente Olga. Det ble begynnelsen på
vårt oppdrett av rasen og den viktigste linjen i avlen.
Olga var en utrolig hund med stor personlighet, hun ble 13 år gammel.

Olga hadde til sammen fire kull.
Fra det første kullet etter Olga ble det eksportert en tispe til USA, Amanda’s Anna.

In memory of Amanda’s Anna
She was born in Norway and was the first DanishSwedish Farmdog to import into the USA from
Norway. She is missed by all and will remain
forever in our hearts. Her spirit lives on thru
Marcus, Kelley, Kirby and Heidi.
November 29, 2005 – December 30, 2011
Sire: Haritzas Hugo - Dam: Haritzas Orange

Fra det andre kullet til Olga beholdt vi en tispe, Amanda’s Carla På Bøhn (Carla), etter Adens Mullige
Malte Mandelkubb. Hun er bl.a. farmor til Amanda’s Ivrige Iver, han er godgutten her hjemme.
Carla er også mor til Amanda’s Kloke Klara
(Klara), etter Aridgeocrat’s Strix.
Klara er fra det tredje og siste kullet til
Amanda’s Carla På Bøhn.
Vi venter nå i spenning på det siste kullet til
Klara med Samkas Messi. Det har vi store
forhåpninger til!

Til venstre: Klara, viser stolt frem sine fine
sløyfer. Rasetreffet Dansk-svensk gårdshund,
11.08.2012 på Bogstad Camping for dommer:
Leif Ragnar Hjort - Her ble hun beste junior
tispe, samt best i rasen (BIR)

Vi har nå 5. generasjon etter Olga her hjemme, lille Amanda’s
Vakre Vera. Vera’s foreldre har vi oppdrettet selv, Amanda’s
Observante Odin og Amanda’s Perfekte Petra.
Blir spennende å se hva fremtiden bringer.
Vi er meget opptatt av sunnhet, gemytt og type. I nevnte orden.
Det er det som gjenspeiler hele vårt oppdrett. Partner blir valgt ut
etter dette, og vi ønsker alltid at neste generasjon skal bli bedre
enn foregående.
Inger og Osvald
Kennel Amanda

