
Kære alle 

Lige en kort 2021-opdatering fra os på Kennel Tiklo. 2021 har været et broget år i forhold til 
Corona. Vi har ikke deltaget på nær så mange udstillinger, som vi plejer, så hygge med alle 
”bernertosserne” har været på alt for lavt blus i år.

Vi har dog udstillet lidt, bl.a. sidste skud på stammen Tjanna’s datter Liza på 16 mdr., og hun 
klarer sig rigtigt fint. Chantal har været udstillet som veteran og opnået DKVECH. Tjanna 
har også været med nogle gange og alle 3 klarer sig så fint i feltet blandt de mange dejlige 
hunde, vi konkurrerer med. 
Vi glæder os meget til 2022, hvor vi håber at komme lidt mere ud... 

Vi kan også glæde os over alle de gamle Tiklo hunde efter kun at have opdrættet i 12 
år har vi 4 afkom på ”+10” listen og 7 hunde på ”Still Going Strong” listen Vi synes jo 
den allerstørste sejr, man kan opnå, er at hundene bliver gamle...

Vi håber julefreden er ved at sænke sig hos jer. Her er vi allerede på lavt blus og dagene går 
med forberedelser til Telma’s fødsel og med at passe alle hundene.  
 
Vi skulle have haft en del gæster juleaften bl.a. min brors børn, som plejer at være her i julen, 
efter han ikke er her mere, men det har vi måttet aflyse i år, så kommer de allesammen på 
besøg i uge 7 i stedet for - og hygger med hvalpe. 

Vi glæder os til 2022, hvor vi forhåbentligt får mange flere timer sammen med jer.

Sidst, men ikke mindst ønskes I og jeres skønne hunde 
Glædelig Jul og Godt Nytår

De bedste hilsner fra
Tine & Jens

Julen 2021

Vi må altså også lige ”prale” lidt...
Mille Bille fra vores B-kuld, der ejes af Gitte 
Høy, er jo Tiklo’s alderspræsident, hun blev 
11 år den 5/10. 
Ud over lidt gigt, har hun har det fantastisk. 
Stor tak til Gitte for at passe så godt på den 
”gamle” dame.

Liza og jeg har også gået til træning i Aarhus 
Hundeførerforening. Det var jo udendørs, 
så vi har været på hvalpe- og fortsætterhold. 
Vi træner sammen med Flemming, som er den 
ene af Liza’s brødre. Begge hunde er tilmeldt LP 
fra 1/2, så vi ser frem til at komme i gang igen.

Chantal fyldte 10 år den 2/10, og vi er meget 
stolte af vores ”aldrende” pige. Chantal ved 
ikke selv, hun er over 10 år, og trasker glade-
ligt med på de daglige gåture. 
Desuden er hun jo vores lille stuepige og  
hjælper med afrydning af bordet, hvis hun 
altså får løn ;o) 
Ellers nyder Chantal sit otium her på gården.

Telma på godt 2 år er blevet avlsgodkendt, 
og venter sit første kuld den 26/12 - så vi har 
aflyst gæsterne i julen, vi skal bare hygge med 
Telma og de kommende hvalpe. 
Vores ”piger” får jo altid lov at holde de første 
3 ugers barsel uden besøg.

Tjanna er 4,5 år, blev parret i august, men 
gik desværre tom, så vi prøver igen i løbet af 
februar måned.
 
Tjanna og jeg har fået gjort for lidt ved 
træningen, men får Tjanna et forårskuld, 
må vi i gang igen efter hendes barsel.
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En stolt Chantal, der blev Dansk Veteran Champion 
i 2021


