Varhaughallen den 24 og 25. mars 2018.
Årets første bobiltur gikk til Vestlandet for å vise hunder på Varhaug med Norsk Miniatyr Hundeklubb som
arrangør. Vi har vært her flere ganger tidligere og er en trivelig utstilling med utstillingsringer fordelt i to
haller som ligger 10 meter fra hverandre. Det er kort vei til bobilparkeringen som er greit til rettelagt med
strøm og toalett/dusj.
Vi har meldt på 4 hunder som er fra 3 forskjellige raser til begge dagene. Vi stiller Mops «Stella» som
mangler ett Cert for å bli norsk champion.
Vi har med to junior Chihuahua som begge
trenger treningen. Så tar vi med vår
Dalmatinertispe «Karma». Hun er lite på
utstilling men vi gjør ett forsøk og håper på ett
Cert. Hun er bra i kroppen og kanskje rekker vi
å trene ett par ganger før utstillingen.
Godt plassert med bobil i sterk kuling og
regnvær med 3 plussgrader. Hundelufting måtte
til uansett men godt å komme inn i bilen og 24
pluss grader.

Lørdag morgen var vi i gang og først i ringen var
Stella. Hun viste seg godt for dommeren med
Excellent, CK og fikk sitt Cert. Dermed ble hun norsk
champion og plasserte seg som 2 BTK.

Stella blir med oss på noen utstillinger i
utlandet i år. Hun er grei å vise i ringen og
beveger seg meget godt. Hadde vært moro med
en utenlandsk tittel også. Stella eies av vår
datter Mari som sikkert vil ha hun hjemme
også.
Dommer på Mops var Børge Espeland som ga Stella en flott kritikk.

Kennel Basika, Lyngheiveien 22, 4824 Bjorbekk. Mobil 40 600 978.
Hjemmeside: www.barney.no

Våre to Chihuahua ble vist i ringen i motsatt ende av hallen. Dommer var Nils Molin fra Sverige. Både Dani
og Luna deltok i juniorklasse. Dani fikk Excellent mens Luna fikk Excellent og CK. Luna ble videre i
konkurransen beste junior og 2 BTK med Cert.
Anton skulle vært vist i den andre hallen men med sprengt tidsskjema lot vi det være.

Dani er blitt flink i ringen.
Luna på bordet for dommer Nils Molin.

Luna i finaleringen da hun deltok i junior BIS finalen.
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Vårt reisefølge ble BIG 1 og BIS 4 med
sin Keeshond.

Søndag 25. mars var vi i gang på ny men denne gangen var det vår dalmatiner tispe Karma som skulle i
ringen. Hun trives ikke kjempegodt i ringen men løper meget bra og holder seg fantastisk i kroppen med sin
7 år. Karma ble BIR for dommer Nils Molin, og gikk dermed videre til gruppefinale.

Karma deltok på NKK Kristiansand tidligere i
måneden og nå på Varhaug etter 3 år uten å bli
stilt. Ekstra moro da å bli BIG 1.

Vi har meldt på Karma på NKK Ålesund og tar
henne med på noen utenlandske utstillinger i
sommer.

N UCH NV-12 NORD UCH Basika's Candle In The
Wind.

Big 1 for dommer Nils Molin.

Våre Chihuahua ble stilt for Ann-Christin
Johannson som ga Dani, Very Good.
Luna fikk Excellent, CK og ble BIM. Vi deltok i
junior BIS men ble uplassert der.

Idyllium’s Prins til Tichihuana BIR.
Idyllium’s Superstar Jr. BIR og BIM.
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