SKK Ransäter 2017.
Etter oppholdet i Danmark med tre dagers utstilling i Vejen gikk ferden videre til Sverige og
bra vær rett nord for Karlstad. Der fikk vi besøk av venner fra Arendal som også var på vei
til Ransäter for å stille hund.

Når vi reiser slik på hundeutstillinger så er vi også turister og koser oss på forskjellige
campingplasser og gjerne steder med fine områder å gå tur med hundene. God mat må til og
grillen har vi med oss.
Idyllium’s Superstar «Luna» ble stilt for dommer Benny Blidh Von Schedvin. Fikk ikke
tatt bilder da Kai måtte vise henne for Sissel var samtidig i ringen med Stella.
Det gikk veldig bra med Luna som vant junior klassen som bestod av 6 hunder, og endte som
den tredje beste tispen.
Tangetoppen's Always And Forever «Stella» ble vist for dommer Dan Ericsson og fikk
Excellent, og ble nr 3 i åpen klasse.
Dark Diamond by Little Jade «Dina» ble vist for dommer Göran Bodegård og vant sin
klasse med Excellent men fikk ikke CK.
Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» ble vist for dommer Liz-Beth Liljeqvist som ga Otto
«very good».

Ransäter er en veldig fin og hyggelig
utstilling som gjør sitt beste for at alle
utstillere skal trives. Det er moro å se
presentasjonene for de forskjellige
klassene.
På Ransäter er det full musikk og
informasjon om de forskjellige hundenes
opprinnelse.
Stella ble med i oppdretterklassen for
Tangetoppen. Hun er veldig flott med
godt steg som absolutt tar seg godt ut i
ringen.

En flott gruppe med Tangetoppen hunder i finalen med Stella i godt driv bakerst.

Med avslutning av Ransäter er også ferien over. Utover høsten
kommer det flere utstillinger med NKK Lillehammer som den
første. Deretter har vi planer om NKK Rogaland i september og
NKK Lillestrøm i november.
I tillegg ser vi for oss noen mindre utstillinger for å kunne trene
litt med Minichamp's CT Dracula «Dani».

