Norsk Miniatyrhund Klubb, Varhaug den 8 og 9. april 2017.
Fredag 7. april dro vi i bobilen mot Vestlandet for å stille hunder på Jæren. Vi dro fra 21 grader og nydelig
sol og kom frem til 6 grader og regn. Ikke rart vi møtte 100vis av bobiler som rømte Vestlandet på vei
sørover. Vi hadde med oss 7 hunder på tur men skulle bare stille 6 hunder. I tillegg hjalp vi til med å stille 2
Keeshond, så totalt ble det 16 hunder i ringen denne helgen.

Tangetoppen’s Always And Forever «Stella» ble BIR for dommer Henrik Johansson på første utstilingsdag.
Hun ble BIG 3 i en stor gruppe 9 for dommer Zorica Salijevic senere på ettermiddagen.

Stella fortsatte å gjøre det godt i ringen og viste seg pent frem
for dommer Theo Leenen som satte henne som BIR på
søndagens utstilling.
Vi ble igjen til finalene men ble ikke plukket ut til
gruppeplassering denne dagen.

Stella har fin vekt og er i meget
god form. Hun har fått så pass
med trening nå at hun stiller
seg greit opp i ringen og blir
presentert på en meget god
måte.
Hun er påmeldt NKK Bergen
og Ålesund. I tillegg blir hun
med på utstillinger i Danmark
og Sverige mens vi venter på
eier, Mari skal komme hjem fra
praksis i Namibia.
Sykepleier studentene som er
på arbeid der har egen blogg
som er spennende å følge:
http://namibia2017.blogg.no/

Vi stilte to valper og det var hovedgrunnen til turen. Søgneheden’s Inga gikk i 4-6 måneders klassen og
Idyllium’s Superstar «Luna» gikk i 6-9 måneders klassen.
Dommer på Chihuahua på lørdag var Henrik Johansson fra Sverige.

To stykk Idyllium’s hvor Luna sin søster går først.
I klassen med 5 hunder blir Luna nr 2 med meget god
kritikk: «Velbalansert tik valp av utmerket størrelse,
meget søtt uttrykk, utmerket stopp, velplasserte ører,
utmerket topline og hale, noe høye frambens
bevegelser, ok bak, fin pelskvalitet.»

Inga vant sin klasse med følgende kritikk: «Meget søt
velbalansert 5 mnd tik, velplasserte ører, kunne hatt
noe større øyne, kan fylle ut noe mer ved sine øyne,
god topline og hale, lovende pelskvalitet, viser seg
bra.»

Søgneheden’s Inga.

Alpha Lyrae’s Action Man «Otto»

N UCH Søgneheden’s Mc Steamy “Tassimo”

Otto går i ringen med stor selvfølgelighet og personlighet.
Lørdag ble det bare Excellent mens han på søndag fikk
CK, CERT og ble 2 BHK.
Tassimo deltok i championklassen og også han fikk bare
Excellent på lørdagen. Søndag ble noe bedre da han også
fikk CK og ble 2 BHK.
Tassimo er ingen stor chihuahua og nå har han også slanket
seg etter en furte periode med dårlig humør. Håper
humøret snart stiger igjen for han er veldig behagelig hund
og enkel å ha i hus. I forrige uke ble han også far til sitt
andre kull. Moro å følge valpene å se hvor mye av faren
som er fulgt med genene videre.

Dina er en flott og morsom hund. Begge dommerne mente
hun er litt stor. Lørdag fikk hun Excellent mens søndag ble
det Very Good.
Dark Dimond By Litle Jade «Dina»

Har fått vist Keeshond ved noen
anledninger og denne helgen ble det
nye muligheter.
Lørdag startet med Dungens Ring Of
Fire. «Svenne» eller bare Svensken
som jeg sier. Det ble Excellent med
CK, Cert og 3 BHK. Dermed fikk
eierne en Norsk champion med seg
hjem.
Søndag var det deres import fra
Bulgaria, Sofia som skulle gjerne ha
ett cert.
Keescubs Amazing Star, «Nikita»
gjorde det meget bra og fikk CK,
CERT og vant BTK og endte med
BIM.
Og da fikk vi også championatet slik
at det ble 2 norske champion som dro
hjem til Arendal på søndagen.

Dungens Ring Of Fire «Svenne»

Arrangøren hadde grei plass til de mange bobilene og noen campingvogner som sto ved hallen gjennom
helgen. Mange kjente og kort vei til hallen gjør slike utstillinger trivelige selv om været ikke er på topp.
Vår bil står som nummer to på bilde og nå ser vi frem til sommerens utstillinger med sol og varme.
Merker godt at hundene er slitne etter
en lang helg med mye inntrykk.
Stella titter ut mens vi venter på
gruppefinalene.
Nå blir det tur til NKK Bergen samt
spesialen for dalmatinere hos NDK.
Vi tar en kjapp tur til Roskilde i
Danmark siste helg i april.
Deretter blir det tur til Lidköping i
Sverige hvor vi reiser direkte til
NKK Ålesund.

DA ØNSKER VI ALLE GOD PÅSKE MED BILDER AV STELLA SOM VANT PÅSKEHØNE.

