NKK Kristiansand den 17. mars 2018.
5 hunder var påmeldt til NKK Kristiansand.
Vår Dalmatiner N UCH NV-12
NORD UCH Basika’s Candle
In the Wind «Karma» deltok på
sin første utstilling etter 3 års
pause. Etter hun ble norsk
champion og Nordisk champion
har hun vært lite på utstilling.
Men i år blir hun med på noen
utstilling om det passer.

Det gikk veldig bra med Karma
som ble stilt for Gina Ekström
Persson fra Sverige. Karma fikk
Excellent, CK, og ble 3 BTK.
Samme dommer dømte også Dark Diamond by Little Jade «Dina». Dina fikk Excellent og var nok litt stor
for denne dommeren.

Dina i åpen klasse og endte som nummer to.
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Dina trives godt i ringen og har flotte bevegelser
og får som regel kommentarer fra dommerne for
sine fantastiske hvite og fine tenner. Dessverre er
det også dommere som syntes hun er litt stor.

Dina blir to år i juni og vi må da ta henne med på
nasjonale utstillinger slik at hun kan få Cert hun
trenger for å bli norsk champion.

Det var en flott dag på NKK Kristiansand med god
stemning rundt ringene og mange kjente å prate
med.

Rudi Brandt dømte både Chihuahua langhårs og korthårs. Vår «Dani»
Minichamp’s CT Dracula (bilde) fikk VG.

Idyllium's Superstar «Luna» stilte også i juniorklasse. Hun fikk Excellent og
ble nr 4 i sin klasse.
Korthårs Chihuahua Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» fikk også Excellent
og ble nr 2 i sin klasse.

Neste mulighet for fine sløyfer blir på utstillingen til Norsk Miniatyr
hundeklubb på Varhaug. Der stiller vi begge dager med to Chihuahua, en
Mops og en Dalmatiner
Vi der også påmeldt på utstillingen i Letohallen siste helg i april. Vi reiser
direkte videre til Ålesund hvor vi stiller på NKK utstillingen. Så går ferden
videre fra Ålesund til 3 dagers utstilling i Roskilde, Danmark.
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