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Welsh Springer Spaniel valpar födda 21/1  

Det blev söndagsbarn för Sessan. Vi trodde nog 6-7 valpar 

men det blev 10. Otroligt jämna och fina!  

Valparna mår toppen och är så väl ompysslad av sin mor.  

Blev hela 8 tikar så det finns några tikar otingade till seriöst 

hem!  

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.  

>>"Welsh valpar"<< 

Tel: 0152-520 11 

Mobil: 0730-65 20 11 

Mail: okejs@hotmail.com  

  

Märta är nu parad med Kid!  

"Märta"  

 
LV CH C.I.E ESTJV-15 ESTV-15 NOJV-15 DKJV-15 DKV-15  

DKV-16 NORDV-16 NOUCH DKUCH SEV-16 

Workingwess Friend 

 

http://www.okejs.se/valpar.htm
mailto:okejs@hotmail.com


 

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2017 

"Märta"  

 
LV CH C.I.E ESTJV-15 ESTV-15 NOJV-15 DKJV-15 DKV-15  

DKV-16 NORDV-16 NOUCH DKUCH SEV-16 

Workingwess Friend 

tävlade idag på Stockholm Hundmässa och blev 

 Bästa tik med CK, CACIB och BIM och därmed Svensk Vinnare-17  

CH. Geltman´s Gala Divine  

Debuterade i veteranklassen med CK 2:a VKK men ingen mer 

placering. 

 Tusen tack Per för att du visade henne så fint!! 

  



Vi har varit en 

sväng till Riga 

 

 1:a oktober och där 

tävlat på Latvijas 

Specialutställning 

för Grupp 6. Vår 

Märta - CH 

Workingwess Friend 

var den förste ADB 

att tävla där och det 

uppmärksammades 

med en pokal för 

bara det. På 

utställningen gick 

det toppenbra och 

hon fick CAC blev 

BIR och därmed 

ännu ett championat 

LV CHAMPION som 

hon nu kan lägga till 

sitt namn 

  

  

 

  

Vår fodertik Sessan 

- RLD N SEVCH 

NVCH Okej´s 

Baroness Of Gala  

har varit med sin 

matte i Norge och 

fixade galant 

Viltspårsprov där.  

Stort grattis från 

stolt 

uppfödare/delägare. 

  

  

 

  



Vår duktiga fodervärd Maggan har tillsammans med 

"Sessan" Okej's Baroness Of Gala, klarat nybörjarklass i 

Rallylydnad galant och därmed är titeln RLD N i hamn.  

Stort grattis! 

  

Alltid lika läskigt att HD-röntga hundar men nu är det iaf 

gjort. Vår fina och trevliga Amydotter "Madde"  

Okej's For A New Gala  

är röntgad med A-höfter! Nu väntar vi bara på att pälsen ska 

sätta fart så kan hon komma ut i ringarna igen. 

  

Så har Gracebarnen flyttat ur boet och kvar har vi en 

ljuvlig tjej med härliga kvalitéer.  

Vi tänker sälja henne med bibehållen avelsrätt om/när det 

rätta hemmet dyker upp.  

Vi söker dig som verkligen vill jobba med hund och har 

förståelse för att det är en pälshund med allt vad det 

innebär. Du bör också finnas relativt nära så vi kan ha det 

samarbete som behövs för att allt ska bli så bra som 

möjligt.  

Välkommen att berätta mer om vem du/ni är så berättar vi 

gärna mer om denna härliga tjej född den 20 februari. 

  

Amydottern Okej´s Baroness Of Gala har klarat av sitt 

Viltspårchampionat!  

Duktigt jobbat av fodervärden Maggan och Sessan. 

 Stort grattis från stolt uppfödare/delägare! 

  

Vår ADB Märta ställdes på SÖKKs Internationella 

utställning i Strängnäs den 12 mars  

med resultatet Exc, CERT CACIB och BIR.  

Dömde gjorde Karl-Erik Johansson.  

Det var det sista CACIB som behövdes för att ansöka om 

C.I.E (Internationell Champion) 

 så det var verkligen kul!   

 

Nu blir det fokus på att fixa det sista i Viltspår  



och en och annan hägnträning innan det är dags att gå in i 

mammarollen. 

C.I.E ESTJV-15 ESTV-15 NOJV-15 DKJV-15 DKV-15 DKV-16 

NORDV-16 NOUCH DKUCH SEV-16  

Workingwess Friend  

är Märtas officiella namn :) 

  

 


