NKK Ålesund den 13 og 14. mai 2017.
Vi kjørte fra utstillingen i
Lidköping, Sverige og overnattet
på vei til Ålesund litt sør for
Dombås.
Hunden fikk strekt på beina og
løpt litt fra seg før vi kjørte videre
og var tidlig fremme i Ålesund.

Hundene finner seg fort til rette og trives på tur. Har sine soveplasser rundt forbi men det er
Dina som har flottest utsikt der hun ligger på dashbordet. Anton og Stella deler på benken.
Vi bodde flere dager på campingplassen rett ved hallen før vi flyttet ned til utstillingen.
Oppdretter til Dina kom også noen dager før utstillingen og vi hadde noen flotte dager i
nydelig vær før vi skulle tilbringe dagene inne i hallen.

Det ble tid til en lang og fin tur til sentrum av Ålesund. Da måtte en gå opp trappene til
utsiktspunktet for å få ett godt overblikk over byen. Ålesund er en flott by men på en
merkelig måte har de tillatt moderne bygg midt inni den gamle fine arkitekturen som
ødelegger mye av inntrykket.
Men vi fikk oss en god tur på nær fire timer inkludert pause halvveis i trappene for å få igjen
pusten.

Utstillingsdagen startet med dalmatiner hvor dommer eleven mente at tærne til Anton sprikte
for mye. Og hennes mening gjorde kort prosess med oss selv om resten av kritikk var meget
god. Våre Chihuahua valper fikk vist seg frem med Luna i midten og Inga bakerst på bildet.
De ble til slutt nummer 3 og 4 i valpeklassen av 6 deltakere.

Veldig moro med Tangetoppen's Always And Forever «Stella» som fikk Cert, CK og
CACIB. Vant tispeklassen og ble BIM for dommer Beattie Colm.
Stelle har Cert fra andre utstillinger og er nå fullcertet. Hun må nå ha ett
Cert etter fylt to år for å bli norsk Champion. Det får vi håpe Mari får
anledningen til å gjøre selv.
Mari har nå vært 3 måneder på praksis utplassering i Namibia som
sykepleier, og i denne perioden har Stella bodd hos oss og vært med på
utstillinger.
Kritikk: lovely head and exp., good broad
stroke, nice dark eyes, good
temperament, good
arched neck, good layback of shoulder,
nice level top line, good tail set,
nice
deep chest, good short line, super
temperament, moving well both ways

Ellers kan det jo være at vi som er litt hundegale blir påvirket av
miljøet vi oppholder oss mye i. Neste utstilling blir 3 dagers
utstillingen i Norrköping.

