Utstilling på Hamresanden.
Dato: 1.9.2018.

Lørdag 25. og søndag 26 august deltok vi på utstilling
på Hamresanden ved Kristiansand.
Arrangør var Basenjiklubben og Leonberger klubben,
som gjennomførte utstillingen på en meget god måte.
Noen ganger er det behagelig å ha bare 40 minutters
kjøretur, så denne gangen ble det stasjonsvogn i stedet
for bobil.

Våre påmeldte hunder var:
Idyllium's You're Dynamite - Honda.
Idyllium's Superstar – Luna.
Søgneheden's Mc Steamy – Tassimo.
Tangetoppen’s Always and Forever – Stella.

Den første i ringen var Honda som deltok i 4-6 måneders klassen for dommer
Theo Leenen.
Honda går i ringen med stor selvsikkerhet og viser seg meget bra. Trenger mer
trening på utstillingsbordet, men sjarmerer de fleste dommere.
Beste valp i raseringen begge dager og fikk vist seg i gruppefinalene.
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Mari deltok med sin mops Tangetoppen`s Always and Forever «Stella».
Sterke og energiske bevegelser i en rask og sunn hund. Stella fikk CK og
ble andre beste tispe begge dager.
Stella ble finsk champion i sommer og gjør det generelt ganske sterkt i
ringen, og Mari er den som best klarer å vise henne.
Nå blir det utstillingspause på Stella resten av året.

I voksen klassen var det Tassimo og Luna som vant begge dager i konkurranse med 15 påmeldte hunder.
Tassimo gjør det veldig bra for de dommere som liker typen. Ingen stor hund men meget korrekt. Og har gitt
meget flotte valper med sitt preg på dem.
Luna har blitt meget trygg i ringen og viser seg frem på en flott måte. Luna er fortsatt ung og kan tulle litt på
bordet. Vil gjerne bestemme selv hvem som skal få se på tennene men det pleier å gå bra.
I Kristiansand gikk det meste meget bra og på ny fikk vi oppleve å få Tassimo og Luna som BIR og BIM.

Neste utstilling blir NKK Rogaland og NKK Lillestrøm.
I tillegg blir det ett par valpeshow med Honda og vår mops Oscar.
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