
NKK Lillestrøm den 19. august 2017 

 

I fint vær på fredag ankom vi Birkebeiner stadion ved Lillehammer for å vise 4 små hunder. 

Våre påmeldte hunder var: 

Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» 

Idyllium's Superstar “Luna” 

Tangetoppen's Always And Forever “Stella” 

Dark Diamond by Little Jade “Dina” 

 

 

 

Det var varslet meget dårlig vær med store 

nedbørsmengder for lørdagen og våknet 

klokken 04.00 av at det trommet godt på taket 

til bobilen. Fikk heldigvis sovet ett par timer 

til før en måtte planlegge lufting av hunder. 

 

 

 

 

 

 

Mari er hjemme igjen etter flere måneder 

med praksis utplassering i Namibia ifm sin 

sykepleier utdannelse. Da er hun klar til å 

vise Stella som har flyttet med Mari til 

Elverum igjen. 

 

Med søle opp på ryggen gikk det fint i 

ringen og Stella viste seg godt for dommer 

Mike Macbeth som hadde 34 Mops å 

dømme. 

Stella fikk Excellent og god kritikk. 

Dommeren mente hun var litt liten 

sammenlignet med sine konkurrenter. 

Kanskje er det de som er litt store? 
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Stella i farta. Hun brydde seg 

lite om regn og søle. Det så ut 

som de fleste Mops trivdes i 

drittværet. 

 

 

 

 

 

Godt og vått i Chihuahua ringen også. Otto ble 

vist for dommer Nina Karlsdotter som ga Otte 

er kritikk som i stor grad ligner på hunden. Det 

ble bare Excellent men også Otto viste seg bra i ringen selv om det var dårlige forhold og en 

vil gjerne stå på tre ben i søla. 

 

Vi slapp unna det dårligste været 

men det var veldig bløtt i bakken. 

Inni i teltet ble det gjørmete men 

vi hadde heldigvis tak over hodet 

når det høljet ned. 

 

Luna hadde Henrik Johansson som dommer og 

fikk følgende kritikk: utm yp og storlek, søt jr tik, 

med vakkert hode med uttr, tilrekkelig hals og 

reisning, br atopline og m bra svans, trivelig temp 
 

Dette holdt til Excellent og CK. Luna ble 

nummer 2 i juniorklassen av 8 deltakere, 



Det tar litt tid å stelle 

Dina for utstilling og da 

er det litt synd når 

frisyren ødelegges av høy 

luftfuktighet og gjørme. 

Ikke kan man si det er likt 

for alle heller, for hos 

Chinese går nakne og 

puffer i ringen i sammen.  

 

Jeg har sett Dina gå 

fortere i ringen men hun 

fikk strålende kritikk på 

dette området: she moves 

perfectly, a quality female, 

with great promise 

 

 

 

 

Dina ble vist av oppdretter Helen Grongstad for dommer Mike Macbeth i konkurranse med 

33 hunder. Dina fikk Excellent med CK, og ble 2 btk med r.cert. 

Dina er blitt 14 måneder og flink i ringen. Fått flere gode plasseringer og er en herlig hund å 

ha i hus. 


