Telemarkshallen den 14 og 15. januar 2017.
Da var årets utstillingssesong i gang og vi var påmeldt Sandefjord hundeklubb sin utstilling i
Bø. Turen fra Arendal og til Bø i Telemark tok litt under 3 timer med bobil. Fikk en grei
plass å stå med strøm og hadde det godt og varmt selv om
det var surt ute og 7 minusgrader.
Vi hadde med oss følgende hunder:
Dalmatiner: Basika's Chasing Cars ”Anton”
Chihuahua: Minichamp's New York Søgneheden ”Bob”
CC Powder Puff: Dark Diamond by Little Jade ”Dina”

BIR & BIM lørdag.
Lørdagen startet bra med Best i rasen for ”Bob” for dommer Natasa Blanusa. Hun dømte
også gruppefinalen senere på dagen og plassert ”Bob” som BIG 4.
I gruppefinalen var det 19 deltakende raser.

Beste hannhund klasse.

Vår herlige Kineser ”Dina” fikk sin andre utstilling på Bø og
trives godt i ringen. Hun er trivelig og veldig glad. Litt
valpefakter skal det være på en syv måneder gammel hund.
Lørdag ble ”Dina” BIM og søndag BIR.

På bordet for dommer
Anne-Cathrine Unelsrød.

Dina som BIR valp.
Dommer var Linda Kjeksrud.

Dina i en stor BIS valp hvor hun ikke ble plassert. Men moro å ha vært med og mange
erfaringer rikere for en hund som begynner å skjønne hva utstilling er og godteri som gjerne
følger med.

Vår dalmatiner ”Anton” ble vist for dommer Antonio Di
Lorenzo på lørdag og oppfører seg som vanlig veldig pent i
ringen. En fantastisk rolig og behagelig hund å ha med på
utstilling.
Etter første runde i ringen kom min idrettsskade tilbake som
hadde blitt skikkelig dårlig etter å ha sklidd på isen kvelden
før utstillingen.
Dermed ble det Sissel som viste Anton og fikk han til Best i
rasen begge dager.
BIR & BIM med dommer Antonio Di Lorenzo.
Basika’s Chasing Cars og Midleton’s Daphne Dream
Spotnik

BIR & BIM med dommer Branislav Rajic.
Basika’s Chasing Cars og Midleton’s Daphne
Dream Spotnik

Anton ble BIG 3 på lørdag og BIG 2 på søndag.

Basika’s Chasing Cars.

