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NKK Ålesund den 4 og 5. mai 2019.  
 

 Dato: 24.6.2019. 

 

Det har blitt flere turer til Ålesund de siste årene og med dobbelutstilling 

var det klart vi ville ta turen. Vi kom oss tidlig til campingplassen som 

er i gangavstand til hallen. Det ble fort fullt på campingplassen og 

trangt. Men mye bedre enn NKK opplegget som ble dårligere og 

dårligere jo nærmere helgen man kom, med parkering mange kilometer 

unna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangetoppen’s Touch The Sky «Oscar» ble stilt for Siv Jernhake 

lørdag og Irene Mc Manus søndag. 

Oscar raste rundt i ringen og trives godt med oppmerksomhet fra 

dommerne.  

 

Oscar fikk gode kritikker begge dager som toppet seg 

med NKK Cert på sin 1 års dag, den 5. mai. Nå er det å vente ett år før han kan bli champion ved 

å ta ett certifikat etter fylte to år. 

 

Lørdag: Exc. 1jkk, ck, r.cert. 4 bhk. 

Søndag: Exc. 1jkk, ck, cert. 3 bhk. 

 

 

Oscar i ringen i beste hannhund klasse. 
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Med alle grupper i aksjon på samme dag ble det 

veldig fullt i hallen og ganske mange bilder som 

ble truet med borttauing. Vanskelig å komme 

frem med hunder og utstyr så om en fant en 

flekk å være på så var det bare å holde ut. 

Men vi fikk da handlet gode sveler og kaffe.  

 

Etter to dager på hundeutstilling som også 

inkluderte fotballkamp mellom Ålesund og 

Sogndal gikk turen til sentrum og bobil plassen 

der. 

 

 

 

 

 

 

 

Ganske flott utsikt fra bobilen 

når man står parkert i Ålesund. 

Riktignok var det kaldt med 

temperatur mellom 4 og 10 

grader. Varierte med sol, regn, 

sludd og haglebyger. 

 

Planen var å sykle til Waterfront 

hotell hvor det skulle holdes kurs 

men med dårlig vær var det greit 

å bli hentet av lokal tillitsvalgt. 

 

 

Vår Chinese Crested Powder Puff fikk vi også tid til å 

hilse på. Hun har vært hos oppdretter som vi sameier 

Dina med, i forbindelse med fødsel.  

 

 

 

Det ble 6 flotte valper som raskt vokste seg 

sterke og som har veldig mye det samme 

uttrykket som sin mor. Skal bli moro å følge 

de videre i livet og håper noen vil delta på 

utstillinger etter hvert. 
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Det er godt å slappe av i bobilen etter utstilling. Hundene finner roen og har lært seg hvordan dette fungerer. 

Våre to korthårs chihuahua liker å ligge på dashbordet og kan da følge med på det meste. 

 

Med mange mil fra Oslo til Ålesund og videre til Trondheim, gikk turen tilbake til Oslo for å jobbe noen 

dager. Vi ble da stående på Bogstad camping som har fine områder å gå tur med hundene og kort vei til jobb 

i sentrum. 

Fra Bogstad camping kjørte vi til Lidköping i Sverige for å delta på SKK utstillingen og dverghund 

utstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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