Utstillinger 2019.
Dato: 24.04.2019.

Den 12 og 13. april var det utstilling i Varhaughallen og vi deltok med en Mops og to Chihuahua. Dette var
inngangen til påskeferien og vi reiste fra nydelig vær på Sørlandet til like flott vær på Vestlandet. Ikke ofte
vi har opplevd dette men fint med en avveksling.
Tangetoppen's Touch The Sky «Oscar» er heldigvis ikke
av de store og grove typene. Han traver rundt i ringen uten
besvær og virker som om han liker å vise seg frem.
Oscar er en herlig klovn og rasen er lett å bli glad i.
Dommer Liz-Beth C Liljeqvist fra Sverige likte Oscar
svært godt og satte han som BIR og dermed BIR Jr.
sunn og alert mopps, veltypet hode, fine ører og herlige mørke
øyne, bra neseparti og bitt, utmerket benstamme, vinkler og
tasser, fint forbryst, en aning lavt ansatt hale, utmerkede
bevegelser, i dag tilstrekkelig kort pels.

Oscar fikk sitt første certifikat og ble BIR.
Kennel Basika, Lyngheiveien 22, 4824 Bjorbekk. Mobil 40 600 978.
Hjemmeside: www.barney.no

Dag to stilte Oscar for dommer
Panos Demetriou som ga han
reserve cert.
Begge dager ble han BIR Jr. og fikk
vist seg i den store ringen.

Våre Chihuahua stilte for dommer Antonio Di Lorenzo og Svend Løvenkjær.
Idyllium's You're Dynamite «Honda» ble raskt ferdig i ringen som flere andre hunder men det får en bare
leve med.
Da gikk det mye bedre med Idyllium's Superstar «Luna» som fikk CK og ble BIM begge dager.

Mangler fortsatt litt varme men nok til å kunne sitte ute. Hundene
koser seg i det fine været og har det greit på tur.
Etter en helg på Varhaug satte vi kursen videre og kjørte over
Hardangervidda med neste mål i Trondheim. Fantastisk vær over
vidda og Valdres.

Og til slutt en takk til vår sponsor som holder hjemmesiden i gang: www.Zoobio.no
Kennel Basika, Lyngheiveien 22, 4824 Bjorbekk. Mobil 40 600 978.
Hjemmeside: www.barney.no

