
NKK Kristiansand. 
Oslo 20.3.2017. 

 

Med 40 minutter å kjøre til utstillingen var det mulig å melde på 6 hunder til helgens 

utstilling i Sørlandshallen. 

Lørdag deltok vi med to dalmatinere fra eget oppdrett. Dette var Nord UCH Basika’s 

Chasing Cars «Anton» og N UCH. NV-12, Nord UCH Basika’s Candle In The Wind 

“Karma” 

 
 

Oppstilt som plassert. Anton ble 2 bhk med CK. 

 

Karma trives ikke på utstilling og etter hun ble Nordisk Champion for to år siden har hun 

ikke vært i ringen. Men med kort vei til Kristiansand tok vi henne med selv om hun har litt 

overvekt. Slanking inn mot utstillingen gikk ikke helt etter planen så målet denne gang var 

ringtrening. 

Dommeren så det samme som oss at hun hadde 2-3 kilo for mye. Fikk ellers en 

kjempekritikk, og trolig blir det noen år til neste gang hun deltar på utstilling.  

 

 

Dommer Paula Rekiranta hadde bare 

9 dalmatinere å dømme. 

Karma fikk VG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søndag var dagen for gruppe 9 og vi kjørt til Sørlandshallen med 4 hunder som skulle stilles 

og to valper for opplevelsen sin skyld. 

 

Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» var først i ringen 

og viste seg frem på god måte. Otto fikk sin 

Excellent men nådde ikke helt opp. 

 

Dommer på Chihuahua var Bill Browne-Cole. 

 

 

Tassimo fikk Excellent og CK. Han ble 3 

beste i championklassen og uplassert i bhk. 

 

 

 

I naboringen var Chinese 

Crested Powder Puff i ringen og 

vi deltok med «Dina» som har 

oppdretternavn: Dark Diamond 

by Little Jade. 

 

Dina fikk meget god kritikk, 

men dessverre mente dommer 

Jeff Horswell at hun var litt for 

høy. 

 

Dermed ble det bare VG på 

henne selv om alt annet var 

meget bra. 

 

 

 

 



 

 
 

Dina blir grundig undersøkt på bordet av dommer og dommerelev. Hun trives godt på 

utstilling og har meget gode steg. Håper på en dommer som ikke syntes hun er for hør, for da 

kommer nok også resultatene. 

 



 
 

Mens Mari som eier Stella, Tangetoppen's Always And Forever, er på praksisplass som 

sykepleier i Namibia har vi henne hos oss. Vi tar henne med på utstilling og Stella har funnet 

ut at dette kan være moro. Får godbiter og stiller seg opp. 

Stella fikk Excellent og vant sin klasse for dommer Bill Browne-Cole. 


