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NKK Trondheim 29 og 30. juni 2019.  
 

 Dato: 2.7.2019. 

 

 

Dette nyhetsbrevet må starte med bilde 

fra BIS oppdretter på NKK Trondheim i 

helgen. 

 

Fire Idyllium’s som er meget rasetypiske 

og svært like på alle mulige måter. Moro 

da å få vist vår Idyllium’s Superstar 

«Luna» i den store ringen og ta del i 

topplasseringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS oppdretter med dommer Antonio Di Lorenzo. 

 

 

 

 

Vi stilte Dalmatiner på lørdag. Chihuahua og Mops på søndag. 

Med bobilen ferdig pakket kom vi oss av gårde på torsdag kveld og 

overnattet litt før Otta. Vi rakk da å kjøre innom oppdretteren til 

Dina og fikk henne med oss hjem igjen. 

 

Kjørte videre til Leangen travbane og parkerte. Det var varslet 

dårlig vær hele helgen så det var bare å forberede seg på det verste. 

 

 

 

 

 

I regnværet lørdag fikk vi vist frem vår dalmatiner Basika’s 

Chasing Cars «Anton» som var på sin andre utstilling i år. Som på 

NKK Sandefjord ble Anton også BIR veteran i Trondheim. 

 

Anton fikk Excellent, CK, og ble 2 BHK for dommer Elisabeth 

Aune Moseby. Det var 15 påmeldte hunder.  
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Hjemturen gikk over Østerdalen og noen mil ned i dalen nådde vi igjen 

en lastebil og foran denne en campingvogn. I det lastebilen kjører forbi 

ser vi det brenner under campingvognen ved hjulbuene på begge sider. 

Både lastebilen og campingvognen kommer seg inn på busslommen. 

Nå var det bare å finne frem brannslukningsapparatet og få slukket 

brannen før det blir en fullstendig overtenning.  

 

Det var så varmt rundt bremsene at når jeg slukket på en side så antente 

det på ny på andre siden. Men flammene ble slukket og gassflasker 

tømt fra campingvognen. Ingen ble skadet men lettere sjokkerte 

campere ble stående uten vogn. 

 

Det er noen år siden jeg var røykdykker i Nordsjøen men mye erfaring 

og mange kurs hjalp godt på når en plutselig sto med en slik oppgave 

på landeveien. 

 

 

 

 

 

Skulle ikke tro noe kunne brenne så vått og surt som det var i Trøndelag i helgen. Og på en travbane blir det 

fort gjørmet. Slik så det ut i paradegaten hvor alle salgsboder er plassert. 
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Først av våre hunder i ringen på søndag var Tangetoppen’s 

Touch the Sky «Oscar» som går meget bra i ringen, men 

som har egne meninger når han står på utstillingsbordet. 

 

Oscar er en veldig glad og morsom Mops som gjerne vil 

hilse på alle i nærheten.  

 

Oscar ble stilt for dommer Istvan Csik som ga følgende 

premiering: Excellent, CK, R.CERT, 3 BHK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med godt driv i ringen viser Oscar seg bra frem for 

dommeren. Grått og mye regnvær ødela ikke for en 

flott helg. 

Både NKK og frivillige gjorde en god jobb med 

gjennomføringen av utstillingen. 

 

Kort og presis kritikk:  

14 months, nice dog, muscly 

head, very good nose, good 

topline and angulation, very 

good drive 
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I Chihuahua ringen hadde vi bare med Idyllium’s Superstar «Luna» som ble stilt for dommer Maarit 

Hassinen.  

 

Luna fikk følgende premiering: Excellent, CK, 4 BTK, 

R.CACIB. 

 

I beste tispeklasse ble Idyllium’s hunder plasser på de 

fire første plassene, og disse hundene var da også 

oppdretterklassen. En stor dag for både oss og 

oppdretter med avsluttet med Best In Show oppdretter. 

 

 

 

Neste utstilling blir Chihuahua spesialen på Vestby 

Hyttepark den 6 og 7. juli. Så går ferden videre til 

Tvaaker helgen etter. 

 

 

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

 

Lovely female with nice shape of head. 

Excellent ears, eyes and expression. 

NIce neck and top line. Firm body. 

Moves well from behind, a bit high 

stepping in front. Beautiful coat. Very 

sweet temperament. 
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