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Roskilde, Danmark.  
 

 Dato: 13.6.2018. 

 

Etter flotte dager i Ålesund, Goksøyr/Runde 

og Molde gikk ferden videre mot Danmark 

og tre dagers utstilling i Roskilde.  

 

Vi hadde god tid til utstillingen i Danmark 

og kjørte til Elverum for å plukke opp Stella, 

Mari sin Mops. Hun skulle være med til 

Danmark å bli stilt ut dere alle tre dagene. 

 

Vi var også på Roskilde utstillingen i fjor og 

selv om den er meget stor med mange 

påmeldte hunder og stort område med 

salgstelt, så er det lett å trives der. 

 

 

 

 

Tassimo i ringen dag 1. 

 

 

Men før vi kom så langt var vi og hilste på venner i Sverige.  

Flotte valper som ønsket oppmerksomhet var det vanskelig å si nei til. 

Minst like ivrige som Dalmatinere og enda mere lyd.  

 

Etter litt mat og kake kjørte vi videre og fant veien til Ullared / Gekås. 

Gikk fort ett par timer der hvor mat og varer ble lastet inn i bobilen. Så 

kunne vi ta neste etappe og kjøre over Øresund broen. 

Registreringsnummeret på bilen var lagret på sidene til broselskapet og 

tydeligvis var registreringen gjort korrekt, så vi fikk kjørt på autopass. 

 

Herfra er det kort vei til Roskilde og høy fart fikk oss frem til bobil 

parkeringen på under en 

time. 

 

Vi fikk satt opp vårt 

utstillingstelt i perioden 

som var åpent for dette på 

torsdag ettermiddag. 

 

Kan fort bli fullt men 

likevel fremkommelig da 

det er sider ved ringen 

som skal holdes fri for 

telt. 

 

Timanka valper.       Litt av utstillingsområdet. 
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 Idyllium's Superstar «Luna» trives godt i ringen og fikk Excellent og CK 

de to første dagene. 

Fredag ble hun 3 BTK og lørdag 4 BTK. Da bryr vi oss ikke med at hun 

fikk «blå» søndag av dommeren fra Estland. 

 

Vi fikk 3 fine dager i Danmark og traff mange kjente. Som oppdretter er 

det også viktig å få sett mange andre hunder. Dessverre er det oppdrettere 

som avler etter hunders titler og ikke på passende kombinasjoner. Dit 

skal vi aldri komme! 

 

 

Dommer fredag. Lørdag.  Søndag. Rase 

 

Idyllium's Superstar «Luna» 

 

 

Roskilde er en fin by og anbefales om en ønsker å handle eller spise god 

mat. Med familie ikke langt fra Roskilde fikk vi hyggelig besøk og fant 

fin restaurant til middag på lørdag kveld. Vi fant også en hyggelig benk 

hvor noen tydeligvis hadde løpt fra sko, veske og flosshatt. 

 

 

 

Stella stilte i de store championklassene og fikk Excellent og CK begge 

dager. Siste dag var bedømmelsen veldig forsinket og vi valgte å reise 

hjemover i stedet. 

Ny reise over Øresund broen og greit med tollere som bare vinker oss 

videre. Da er det også lovlig å kjøre på grønt over Svinesund, hvor vi 

stoppet og fikk handlet litt på hjemveien. 

 

Stefan Sinko Erwin Manders Astrid Lundava Chihuahua 

Leni Finne, Eeva Rautala Erwin Manders Mops 
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