Vejen, Danmark 2017.
Ferie del to startet med en tur innom den svenske dalmatinerklubben sin spesialutstilling på
Tånga Hed. Vi hadde ikke med noen dalmatinere på ferien og fikk være tilskuere under
søndagens konkurranse. Fikk sett mange flotte hunder og snakket med mange kjente.

Vi dro videre gjennom Sverige til
Danmark og familie der ved
Slagelse.
Hundene kunne løpe fritt i stor
hage og strekke godt ut på bena.

Stella og Dina hadde det moro i
hagen og syntes hønene var veldig
spennende. Måtte bort og
undersøke disse merkelige
skapningene. Etter kort tid var
interessen borte og det var mer
spennende å løpe fort rundt i
hagen.

Ferien gikk videre til Kolding og
en meget fin campingplass litt
utenfor byen. Der var det fine
områder å gå tur med hundene og
stort sett veldig bra vær.
Men vi skulle på hundeutstilling i
Vejen og måtte kjøre litt videre.
Der deltok vi på miniatyr
hundeklubben sin tre dagers
utstilling som ble arrangert 21 –
23. juli.

Stella stilte for følgende dommere med disse resultatene:
Ricardo T Simoes
Exc.ÅK Plac.4
Miodrag Vretenicic
Exc.ÅK Plac.2 CK
Sanja Vretenicic
Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT
Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» var ved ett uhell påmeldt dag 1 og gjorde det meget godt
og super kritikk. Av de andre hundene som ble stilt hadde vi med Tangetoppen's Always
And Forever «Stella»
Dark Diamond by Little Jade «Dina» og Idyllium's Superstar “Luna”
Litt logistikk må på plass for å få de rette hundene i rett ring til rett tid. Ofte er det hjelp å få
om det blir kollisjon og vi hjelper selvsagt andre som av og til er i samme situasjon som oss.

Litt venting blir det og Luna er blitt en
tålmodig liten dame på rett over 9 mnd. Hun
trives i ringen og gjør det ganske bra.
I Vejen ble det Excellent alle tre dagene.
Luna stilte for dommer:
Zvi Kupferberg
Linda Mills
Ricardo Simoes

Dina fikk også Excellent alle tre
dagene og fikk CK to av dagene.
Beste dag var også siste dag hvor
vi hadde minst tro på gode
resultater. Men da endte Dina som
nummer 3 i BTK.

Dina stile for følgende dommere:
Ricardo T Simoes
Exc.JK Plac.3 CK
Miodrag Vretenicic Exc.JK
Sanja Vretenicic
Exc.JK Plac.2 CK 3.BTK

En pen oppdretterklasse med to puffer og to nakne som gjør en flott presentasjon i
finaleringen. Pent presentert av handlere og moro å få vist rasen i finalen selv om de ikke ble
plassert denne gangen.
Etter nesten en uke i Danmark var det å pakke for å kjøre videre til Sverige med mål å nå
Ransäter for kommende utstilling neste helg.

