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Oulu, Finland.  
 

 Dato: 12.7.2018. 

 

Uleåborg er en fin by med underkant av 200.000 innbyggere, som gjør den til den femte største byen i 

Finland. Her er det både universitet og høyskoler. Byen er blitt en teknologisk by og en kulturhovedstad i 

nord Finland. 

Vi fikk fin plass på Nallikari camping som hadde egen luftegård til hundene og ellers fine tur områder. Vi 

tok med hundene på strandpromenaden og kjøpte is, og hadde flere flotte dager før utstillingen. 

 

Det var også veldig praktisk med sykkel og gangsti fra campingen og helt til sentrum. Det var bare 3.5 

kilometer og denne gangen er sykkel med på lasset. Så dermed ble det flere turer til sentrum og stopp for å 

smake på det lokale ølet. 

 

Selve utstillingen ble holdt på travbanen rett utenfor sentrum. Det ble fort veldig varmt med ca 28 grader og 

da er det tøft for dyr og folk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første utstilling for Tangetoppen’s Always And Forever 

«Stella» som ble vist for dommer Birgitta Svarstad. Øverste bilde er fra championklassen hvor Stella stilte 

mot Royalgrowl The Hope med så mange titler at en normalt bare sier «Multichampion». Men Stella ble 2 

BTK og fikk det finske championatet og CACIB.  

Så nå er Stella norsk og finsk champion! 
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Vi deltok også med to Chihuahua i 

langhårsklassen. Først ute var Sognehedens Mc 

Steamy «Tassimo». Det øverste bilde viser beste 

hannhund klasse hvor han ble tredje beste 

hannhund med reserve CACIB.  

I bilde til venstre er dommer Annette Bystrup som dømte kort -og langhårs. Ringsekretæren sitter også og 

følger med. Hun ropte så høyt og tydelig at det var rett før vi forsto finsk. Hun kunne høres til andre siden av 

travbanen, så ingen ting å utsette på henne. 

 

Idyllium’s Superstar «Luna» gikk pent i ringen. Var ikke like fornøyd med å vise tenner for den danske 

dommeren som hun pleier å være. 

Luna fikk Excellent etter og blitt nummer to i sin klasse. 
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I ring 15 dømte Guido Schäfer hunder i gruppe 6. Etter litt forsinkelse var det Dalmatinere som skulle vises 

og vi deltok med Basika’s Candle In The Wind «Karma». I den kraftige solen sto Karma og myste mot det 

skarpe lyset. Så dommeren påpekte de smale øynene. 

 

I ringen løp Karma meget godt og vi hadde en dommer som gjerne ville at vi skulle løpe noen runder også. 

At det ble både 3 og 4 runder hjalp oss nok til en plassering i beste tispe klasse. Dommeren likte Karma godt 

og spesielt hennes gode bevegelser, men var tydelig usikker på hvordan han skulle vurdere smale øyne. 

Til slutt ble det Excellent, CK, 4 BTK, Res Cert. 

 

 

Etter en flott dag på travbanen med Championat på Stella som dagens høydepunkt, var det å kjøre mot Piteå. 

På vei dit kom vi opp en bilulykke på E4 litt før avkjørselen til Piteå i motsatt kjørefelt. Der var en personbil 

blitt totalvrak og fort ble det lange køer. En påminnelse om å kjøre fornuftig og holde fartsgrensene. 
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