DKK utstilling i Roskilde den 29 og 30. april 2017
Første gang vi deltar på Roskilde utstillingen og hadde meldt på 6 hunder begge dager.
Med bobil ferdig pakket gikk det fort å kjøre av gårde etter arbeid. Vi tok Fjord Line fra
Sandefjord til Strømstad og syntes kroner 150,- er billig. Fin ferge og god mat. En liten stopp
på kjøpesenteret utenfor Strømstad, så var det av gårde på vei til Danmark.
Vi hadde 7 hunder med oss og fordelt på 4 ringer så er det ikke lett å få tatt bilder. Er derfor
veldig glad når andre tar flotte bilder av hundene, slik som i dalmatinerringen hvor Anton ble
fotografert på en super god måte.

En nydelig og enkel hund selv om dommerne ikke belønnet oss med noen plasseringer.
Anton i steget med VG på
lørdag og Excellent på
søndag.
Det var ingen hannhunder
på lørdagen for dommer
Åge Gjetnes som fikk CK.
Noe merkelig for så dårlige
hunder har vi ikke i Norden.

Om ikke de store hundene gjorde det bra så kunne vi glede oss over resultatene til de minste i
både størrelse og alder. Søgneheden’s Inga vant valpeklassen for dommer Shane Thomas fra
Australia på dag 1.

Dag 2 var det på ny «Inga»
som vant sløyfer og ble BIR
valp.
Dommer var Knut Sigurd
Wilberg som ga følgende
kritikk: «Lovende tispe hvalp,
af prima type, godt hovud,
velbygget og velgående, fuld
af charme, lykke til på
reisen.»
Også Idyllium's Superstar
«Luna» gjorde det meget bra
og ble 2 beste tispevalp begge
dager.

I kineser ringen var Dark Diamond by Little Jade «Dina» deltaker og som alltid går hun
meget godt og viser seg frem på en meget fin måte. Hun er litt i største laget for mange
dommere, men en herlig hund.

TANGETOPPEN's Always and
Forever «Stella» er blitt en erfaren
utstillingshund. Nå går hun som ett
tog i ringen og stiller seg opp på
både bakken og på utstillingsbordet.
I Roskilde var det stor klasse med 8
hunder i åpen klasse. Stella fikk
Excellent for Dommer Carsten
Birk.

KRITIKK: god størrelse og prop. feminint
hoved, med tilstrækkelige rynker, kunne
ønske større øjne, god hals og ryg,
udmærket volumen i kroppen, gode
vinkler, kunne bevæge sig med mere rul
bag, udmærket pels, godt temperament

