
My Dog – Gøteborg 6 og 7. januar 2018.  
 
Årets første hundeutstilling gikk til Gøteborg etter 6 års fravær. Vi kjørte fra Vålerenga fredag 6. januar hvor 

jeg har en leilighet i forbindelse med jobben. En liten tur innom Strømstad for å handle og så rett til 

Panorama hotell i Gøteborg. 

 

 

På hotellrommet sto det frukt og sjokolade fat til de voksne 

og en pose med hundegodt til de på fire ben. Traff på 

kjente allerede ved innsjekk og avtalte å spise middag 

sammen.  

 

Hotellet ligger i grei avstand til utstillingen som er i Gotia 

Tower / Svenska Mässan. Vi lot bilen stå i garasjen og 

spaserte de 10-12 minuttene ned til utstillingen. 

 

 

Våre to dalmatinere fikk være hjemme da 

denne rasen skulle vært i aksjon torsdag og 

fredag. I tillegg skjedde det en feil under 

påmelding slik at Søgneheden’s Mc Steamy 

«Tassimo» ikke ble påmeldt. Dermed hadde 

vi bare en hund med oss på helgetur til 

Gøteborg. 

 

Det ga oss god tid til å konsentrere oss om 

Idyllium’s Superstar «Luna» som gjerne er 

veldig full av energi. Det var en meget stor 

juniorklasse med totalt 17 hunder.  

 

Dommer var Marie Thorpe fra Irland som 

hadde hele 77 hunder å dømme. Marie 

Thorpe har selv oppdrett på Chihuahua og 

dømt på europa-utstillingen på Lillestrøm. 

For mange utstillere ble det ett brutalt møte 

da dommeren delte ut mye blått og en del 

gule plasseringer. 

 

 

Luna går meget bra i ringen og spesielt fra siden ser en energiske bevegelser med godt steg. Hun har ikke 

lett for å stå stille på gulvet ennå men det kommer nok med litt mer trening. Luna har godt utrykk og bra 

hode som gir den oppmerksomheten dommeren trenger for å legge merke til en hund.  

I den store klassen er det viktig å få vist seg godt frem og Luna klarte dette meget bra og ble plassert som 

vinner av klassen. 

Som beste junior tispe var det konkurranse om BIR og BIM junior som Luna vant. 

Da var det å vente til alle tispene var ferdig bedømt så Luna kunne forsøke seg i beste tispe klasse.  

 

 

 

http://www.barney.no/?page_id=780


Bilde: Idyllium’s Superstar «Luna» som BIM med dommer Maria Thorpe og BIR, Shine On 

When The Roses Bloom Again. 

 

Litt overrasket og veldig glade da Luna vant tispe klassen. I BIR og BIM ble hun Best i motsatt (BIM) og 

hennes første CERT var mottatt. Dette var også Nordic Dog Show og hun fikk også Nordic CERT. 

På ettermiddagen deltok vi i Best In Show junior uten å bli plassert men hadde hatt en kjempeflott 

utstillingsdag uansett. 

 

 

Dag to var søndag den 7. januar og Internasjonal hundeutstilling med dommer Johnny Andersson. 13 

deltakende hunder i juniorklassen og Luna vant klassen på ny med Excellent. Ingen CK ble delt ut i 

juniorklassen og vi kunne begynne å tenke på hjemreise. 

 

 

Bilde: Idyllium’s Superstar «Luna» på My Dog for dommer Johnny Andersson. 

 

http://www.barney.no/?page_id=780
http://www.barney.no/?page_id=780


 

I sekretariatet for å hente sløyfer og 

premiene til Luna traff vi vår kjære Louice 

Hagman. Mange hyggelige mennesker på 

utstillingen og flotte premier og rosetter. 

 

Nordic Cert sløyfen hadde de ikke flere 

igjen av så den kommer forhåpentligvis i 

posten.  

Etter en lang dag på utstilling var både 

Luna og vi slitne. Med særdeles gode 

resultater gikk spaserturen på 10-12 

minutter opp til hotellet meget fort. 

 

 

 

 

Bilde: Sissel og Louice prater om hund og rosetter. 

 

 

 

Noe av det som er moro med de store utstillingene er å se på forskjellige hundeaktiviteter. Flere 

organisasjoner ol viser frem sine hunder og deres oppgaver som politiet og forsvaret. Også mer 

familievennlige aktiviteter er her som på bildet med «Nose Works» 

Hundene syntes det er spennende og uansett rase eller nivå og alder på eier, så kan man jobbe litt med dette 

hjemme hos seg selv. 

 


