Kuopio, Finland.
Arendal 26.12.2016

For første gang stilte vi hund i Finland og det ble tre dager med
mye moro og gode resultater på den internasjonale utstillingen i
Kuopio.
Vi hadde med to dalmatinere og 3 chihuahua som deltok alle tre
dagene.

Dommere var:
Dalmatiner:
Chihuahua:

Fredag
Gunnar Nymann
Francesco Cochetti

Lørdag
Paula Rekiranta
Veli-Pekka Kumpumäki

Søndag
Tamas Jakkel
Francisco Salvador Janeiro

Mange fine campingplasser i Finland og spesielt koselig de litt utenfor turiststedene langs kysten. Språket
kan fortsatt være en utfordring men det ordner seg. Denne campingplassen lå noen mil fra Jyväskylä og vi
fant aldri ut hvilket navn campingplassen hadde.

På vei til Finland stoppet vi i Umeå og handlet. En grei liten
by som vi kjørte igjen sentrum av. Vi kjørte noe kilometer til
og overnattet ved fergeleie. Greit sted å lufte hunder og ganske
stille og rolig.

Nydelig utsikt ved fergeleie i
Umeå hvor vi overnattet for å ta
morgen fergen til Vasa tidlig
dagen etter.

Vi hadde bestilt tur / retur med
Wasaline som er en typisk
trailerferge med liten taxfree og
lite å finne på. Fergen bruker ca
4,5 time på overfarten og da
slipper man den lange reisen
son inkluderer overnatting om
bord om en reiser fra
Stockholm.
Veldig greit når en har hunder
så er det å lufte disse ved første
anledning på andre siden.

Vi var stort sett heldig med været på turen men noe regn fikk også vi oppleve på turen.

Vi var blitt advart mot den finske moskito og hadde forberedt oss godt. Med diverse spray, roll on og
mygglys var vi klare for det meste, men ble nesten skuffet da de ikke var særlig plagsomme likevel. Koselig
å sitte ute i den lyse finske sommernatten med en svensk Mariestad.

Utstillingen i Kuopio holdes
annet hvert år på en
hesteveddeløpsbane. Vi campet
ved stallene på den ene siden
av banen og hadde dermed bare
2 minutter å gå.
Første dag gikk man for å vise
frem hundene og deres papirer
og vaksinasjoner. Man fikk så
armbånd (festivalbånd) til hver
dag. De andre dagene var det
ikke kontroll av oss som hadde
armbånd, men kunne bli plukket ut i tilfeldig kontroll.
Her er Tassimo i ringen for Francesco Cochetti. Våre Chihuahua gjorde det ganske bra uten å nå helt opp på
resultatlisten. På så store utstillinger får en sett mye bra hunder og enda flere dårlige hunder. Og ikke minst
vist frem sine egne hunder og eget oppdrett.

Her er Bob i farten og viste seg godt frem i den store
konkurransen som hadde championklasse på 17
hunder og totalt rundt 90 påmeldte hunder.
Ved ringen må en passe godt på selv, for ringsekretær
ropte opp deltakernummer og klasser bare på finsk.
Da var det bedre i dalmatiner ringen hvor de andre
utstillerne passet på oss og forklarte klasser og at vi
hadde CACIB inne siden konkurrenter allerede hadde
søknad om tittel som Internasjonal Utstillings
champion i systemet.

I dalmatiner ringen var det rundt 20
deltakende hunder alle tre dager og vi gjorde
det så bra at begge våre hunder endte opp med
finsk certifikat.
Både Basika’s Chasing Cars ”Anton” og Skvå
Matchmaker ”King” er norske champion. Det
gjør at de med hver sitt finske certifikat kunne
søke om champion tittel i Finland og
bekreftelsen på dette kom i høst.
Anton er også svensk champion slik at disse
tre titlene er byttet ut med Nord Uch.

