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Utstillinger 2019.  
 

 Dato: 8.6.2019. 

 

Også i år var det mulig å kombinere arbeid og utstilling, og denne gang i forbindelse med utstilling i 

Letohallen, NKK utstilling i Ålesund og SKK utstilling i Lidköping. 

Med ferdig pakket bobil var det en kjapp tur til Arendal for å kjøre bobilen tilbake til Oslo og Jessheim. Vi 

deltok på Mopse-spesialen med Oscar og Stella. 

 

Spesialen var 27. april. 

 

Dommer var Angelika Koch fra Tyskland. 

Selv om kritikken var grei nok ble det bare 

VG på Oscar. 

 

Stella fikk Excellent i championklassen. 

 

 

Pent premiebord på spesialen og god mat etter 

utstillingen. Hyggelig å bli kjent med utstillere 

av denne rasen også. Det jobbes godt for å få 

sunne og friske hunder, og da er slike spesial 

utstillinger viktige. 

 

Vi flyttes oss til Letohallen på kvelden og gjorde oss klare til ny utstilling søndag 28. april. Her var våre to 

Chihuahua med Luna og Honda påmeldt. I tillegg til Oscar. 

 

Dommer på Mops var 

Michael Leonard fra Irland 

og Oscar fikk Excellent og 

CK, og plassert som 3 

BHK. 

 

Han mente ganske riktig at 

Oscar skal utvikle seg mer, 

og ga en flott kritikk. 
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Dommer på Chihuahua var Eva Nielsen fra 

Sverige som hadde 12 påmeldte hunder. 

 

Først i ringen var Honda som stilte i 

juniorklassen. Honda vant juniorklassen i 

konkurranse med to andre og fikk Excellent og 

CK. Plassert seg som 2 BHK. 

 

 

Luna på bordet som fikk meget god kritikk av 

dommeren som satte henne som 1 BTK og ønsket 

henne som beste tispe i BIR og BIM finalen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Idyllium’s Superstar «Luna» som BIR og Amazing Tails Avalanche som BIM med 

dommer Eva Nielsen. 
 

 

 

 

Og til slutt en takk til vår sponsor som holder hjemmesiden i gang: www.Zoobio.no 
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