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Utstillingsåret er godt i gang og vi har stilt hunder på NKK Bø i Telemark og NKK
Kristiansand, og SKK i Malmö i Sverige.
Vi har hatt en meget god start hvor vi på NKK utstillingen i Bø deltok med tre Chihuahua.
Minichamp`s New York SøgneHeden «Bob» ble Beste hannhund og BIM.
SøgneHeden’s Mc Steamy «Tassimo» ble 3de Beste hannhund.
Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» ble andre beste junior med Excellent.
Dommer var Helle
Dan fra Danmark.

Fra beste hannhund klasse hvor vi fikk lånt inn handler
siden to av våre hunder fikk CK og ble plassert.

Otto fikk Excellent og oppførte seg meget bra.

NKK Kristiansand den 12 og 13. mars, var første utstilling hvor vi deltok med
dalmatinerne men vi startet lørdag med tre Chihuahua som på nytt gjorde det fantastisk bra.
SøgneHeden’s Mc Steamy «Tassimo» ble beste hannhund med Cert og CACIB.
Minichamp`s New York SøgneHeden «Bob» ble 2. BHK med R.CACIB.

Dommer var Miklos Levente som hadde 35 påmeldte langhårs hunder og 13 korthårs hunder.
Lyrae’s Action Man «Otto» ble 3 BHK med CK og R.CERT.
Søndag var det dalmatinerne som skulle i ringen for dommer Anna Sofie Gothen, fra
Danmark.
Skvå Matchmaker ”King” fikk Excellent og ble bare nummer tre i åpen klasse.
Basika's Chasing Cars ”Anton” ble 3 BHK med CK og R.CACIB.
Her er Anton oppstilt for dommeren
som hadde bare 14 dalmatinere å
dømme.
Det var 2 ½ år siden sist Anton var
på utstilling og helt uten trening
gikk vi optimistiske i ringen. Anton
har tydeligvis på denne tiden lært
seg å sitte når det er godbit på gang.
Så nå er vi i gang med avlæring og
har heldigvis kommet langt.

SKK Malmö den 19 og 20. mars
Endelig var det bobil tur som vi har gledet oss til lenge nå. Det er deilig å være i farta og ha
noen enkle mål for turen. Ferdig pakket med alt nødvendig og 5 hunder, så dro vi med fergen
fra Sandefjord kl 07.00 fredag morgen til Strømstad som var første stopp. Litt handling og
lufting før vi kjørte de nødvendige mil til Malmö.

Vi fant en grei plass å stå ved messehallen i nærheten av en UFO som lyst i mørket. Mye rart
de finner på i Sverige.
Vi var heldige med ringene og når vi skulle stille hundene slik at det ikke ble kollisjoner.
Mari viste Mops for
første gang med sin egen
”Stella”. Hun fikk god
kritikk og ble fjerde
beste tispe valp.

Dagens første svenske Cert
kom til Otto som gjorde en
kjempejobb i ringen.
Otto vant juniorklassen som
besto av fem hunder og fikk
CK.
I konkurranseklassen endte
han som 2 BHK. For ung til
CACIB.
Dommer var Herbert Heim
fra Tyskland som hadde 39
påmeldte hunder.
Tassimo fikk CK men ble
uplassert.

Bob ble 3 beste
champion med
CK.

Langhårs dommer
var Antonio
Mracevic fra
Montenegro.

I dalmatinerringen var det dommer Lars Widèn fra Sverige som hadde 20 dalmatinere
påmeldt.
Anton var eneste dalmatiner vi hadde med og ekstra moro når han viste seg så bra og løp
meget godt i ringen. Anton vant BHK og ble BIM, svensk Champion og fikk CACIB.

Her er Anton litt
mer interessert i
fotografen enn
dommeren.
Dommer Lars
Widèn var spesielt
imponert over
hodet til Anton.

