SKK Malmö den 19 og 20. mars
Fredag 18. mars var alt klart for årets første bobil tur og vi hadde bestilt ferge fra Sandefjord
til Strømstad klokken 07.00. Det betydde opp ganske tidlig for å kjøre fra Arendal ca kl
04.00. Det ble litt handling og lufting i Strømstad før vi kjørte de nødvendige mil til Malmö.
Selv med handletur og pauser var vi på plass ved hallen klokken 17.00
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.

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.

I nabo ringen var langhårs chihuahua ogTassimo fikk CK men ble uplassert.
Bob ble 3 beste champion med CK, men uplassert i BHK.
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.

Anton trivdes godt på underlaget som
ga brukbart feste og gjorde det mulig å
løpe litt avslappet. Da får Anton strekt
ut bena bedre og viser godt driv.
Veldig moro med så gode resultater
hittil i år og at Anton ble svensk
champion er ekstra moro.
Vi har planer om flere utstillinger i
utlandet og håper på flere gode
resultater.

