NKK Lillehammer den 13 og 14. august 2016.
Årets utstilling var flyttet fra Hamar til Lillehammer og Birkebeiner Skistadion. God plass til parkering av
bobiler og campingvogner men liten plass til å sette opp utstillingstelt. Bra vær det meste av helgen gjorde at
utstillingen fungerte ganske bra.
Vår egen logistikk med å være i 4 ringer denne helgen gikk greit. Lørdag morgen skulle både ”Stella” og
”Otto” i ringen omtrent samtidig. Mari viste sin egen mops og fikk Excellent og 2 junior for dommer
Manuel L Borges.

Stella på bordet for dommer og dommerelev. Stella har
blitt veldig flink i ringen og i hvert fall utendørs går hun
meget bra.
Mari har jobbet godt med henne og vi håper hun vil
vise seg like fint på innendørs utstillinger.

Trolig blir neste utstilling for Stella på
NKK Lillestrøm i november.

I ring fem hadde det vært
dommerbytte og Otto ble vist
for dommer Jan Törnblom fra
Sverige.
Otto var veldig interessert i
luktene i gresset og hadde ingen
strålende dag i ringen. Det ble
very good og takk for i dag.

Her er Otto i juniorklassen med nesen i gresset.

Da var det å flytte seg til ring 19 hvor det var påmeldt 68 langhårs chihuahua. Bob og Tassimo stilte i
championklassen og fikk sine Excellent. Bob fikk sin CK, CACIB og vant championklassen og ble beste
hannhund.
Dommer Marie Callert fra Sverige
dømte chihuahua og plasserte Bob som
BIM og Chilitos Karma som BIR.

Søndag 14. august var det dalmatiner som skulle vises for dommer Harry Lehkonen fra Finland som hadde
21 hunder å dømme. Vi viste King og Anton som begge skulle i championklassen. Mari har ikke vist
dalmatiner siden hun gikk barn og hund for mange år siden men påtok seg å vise Anton. Det gikk veldig bra
og nytt CACIB på plass. King fikk Excellent, CK, 4 BHK.

Jilloc’s Everybodys talking ble BIR og Basika’s Chasing Cars ble BIM.

