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NKK Sandefjord 2019.  
 

 Dato: 3.7.2019. 

 

 

Den 1 og 2. juni deltok vi på NKK utstillingen i Melsomvik ved Sandefjord. Først i ringen var Idyllium’s 

You’re Dynamite «Honda» som ble vist av oppdretter for dommer Sonja Björklund. Honda tøyser mindre i 

ringen nå og er lettere å vise. Han fikk meget bra kritikk og premiert med Excellent, CK, 4 BHK. 

 

 

Idyllium’s Superstar «Luna» fikk også vist seg 

for dommeren og premiert med Excellent, CK, 3 

BTK. 

 

Det var påmeldt 27 Chihuahua som ble vist i litt 

fuktig vær og vind. Det fine på denne 

utstillingen er den korte avstanden til parkering 

av privatbiler og bobiler / campingvogner. 
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Vi viste også vår Mops Tangetoppen’s Touch The Sky «Oscar». Han går meget godt i ringen med driv og 

viser seg meget bra fra alle hold. På utstillingsbordet kan det være han har egne meninger men dommeren 

får kjent på han etter ett par protester i starten. 

 

Dommer var Ekaterina Senashenko som hadde 13 Mops å dømme. Oscar fikk Excellent og ble 3 JKK. 

Det var 6 Tangetoppen’s hunder på utstillingen og alltid moro med denne artige rasen som er hundeverdens 

svar på klovner. 
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Søndag hadde været endret seg og det ble meget 

varmt på den store åpne utstillingsplassen. 

Heldigvis skulle dalmatinere tidlig i ringen og slapp 

unna den verste heten.  

 

 

Dommer var Carin Åkesson fra Sverige som hadde 

11 Dalmatinere å dømme, inkludert 3 veteraner.  

 

Vi deltok med vår veteran Basika’s Chasing Cars 

«Anton». Det var første utstilling på Anton på 2 år 

men han hadde glemt hvordan dette fungerte. Vi 

glemte å ta bilder søndag så det blir med arkiv bilde 

denne gangen. Dessverre har Anton fått for seg å 

søke trøst i sin hale som da blir lettere rosa. 

 

Han er så pass bra igjen at det lar seg gjøre å stille 

han på utstillinger. Men når dommeren skulle 

plassere hundene i beste hannhund klasse så sier 

Carin Åkesson «Du gjør det vanskelig for meg nå». 

 

Premieringen ble: Excellent, CK, 3 BHK, BIR 

Veteran. 

Dessverre gjorde møteboken det umulig å bli igjen til 

Best In Show finalen. Vi pleier å strekke oss langt for 

å delta der når vi først er kvalifisert for store ringen. 

 

 

Vi håper å kunne få vist Anton på noen flere 

utstillinger i løpet av året, og første mulighet er NKK 

Trondheim siste helg i juni. 

 

 

Nord UCH Basika’s Chasing Cars “Anton” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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