NKK Trondheim.
Dato: 10.7.2018.

Med bobilen pakket for utstilling, ferie og møter var turen kommet til NKK Trondheim. Vi dro fra 32 grader
på Sørlandet til 10-12 grader i Trondheim, som heldigvis ble litt varmere i løpet av helgen.
Fire hunder fra tre forskjellige raser var påmeldt utstillingen.
20 måneder, bra størrelse og proporsjoner,
feminint hode med tiltalende detaljer,
velkroppet, sterk lend, bra svans, veldig bra
ben og poter, sunne bevegelser, bra pels,
velpresentert

Dommer: Elisabeth Spillman Åkerlund.

2 år og 2 månder, bra prposjoner, maskulint
hode, akseptabelt bitt, velplassert – tilrettelige
øyne, fine ører, reel kropp, sterk lend,
velplassert noe smal svans, passende
benstamme, rører seg noe ustabilt
fremmeutmerket steg fra siden og bak, bra
pels, velpresentert.

Dommer: Elisabeth Spillman Åkerlund.

Idyllium's Superstar «Luna»
Excellent, CK. Res Cert.

Alpha Lyrae’s Action Man «Otto»
Excellent.

Først i ringen var Otto som ble vist av sin oppdretter, Kjell Rune. Godt steg på Otto som liker å vise seg i
ringen. Sissel viste Luna i langhårsklassen. Gode kritikker på begge hundene hvor Luna fikk reserve Cert.
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Dommer: Jeanett Lemmeke.
Dark Diamond by Little Jade «Dina»
Excellent.
2 år gammel tispe. Stor tispe med fine
proposjoner. Velskåret hode med god lengde
med i kraftigste laget. Korrekt ansatt og båret
ører. Bra hals, rygg, kors. Sunne vinkler frem
og bak. Rører seg fint. Ok pels. Vel vist og
presentert.

Mens bedømmelsene av Chihuahua foregikk i en
ende av utstillingsområdet hadde vi Dina i ringen på
andre siden. Oppdretter og medeier Helen viste Dina
som tar seg godt ut nybadet og fin til utstilling.
Dina har godt steg og viser seg meget bra i ringen.
Dette pleier også å komme frem på kritikkene.
Nå håper vi at hun får sitt siste Cert slik at hun kan
søke om tittelen som norsk utstillings champion.
NKK Cert fikk hun i Trondheim i fjor.
Planen videre er valper på kommende løpetid.

Korr proposjoner. Bra storleik og styrke. Korr
linjer i hodet, bra hals og rygg. Knapp vinklar
frem, bedre bak. Bra pels og prikkar. Rører seg
litt trangt bak. Løse armbågar. Lange steg från
sidan. Trivelig temp.

Dommer Perttu Ståhlberg.
Basika's Candle In The Wind «Karma»
Excellent, CK, 3 BTK.

Karma er i god form fortsatt selv om hun ikke syntes utstilling er morsomt. Likevel løp hun inn til en flott
plassering som tredje beste tispe. Hun skal også få vist seg i ringen, både i Finland og Sverige i sommer.
Men bilde ble det vanskelig å få tatt da vi hadde 4 hunder i 3 forskjellige ringer. Men alle ble vist og vi
hadde en hyggelig dag med mange kjente.
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