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Nordic og Internasjonal hundeutstilling i 

Jyväskylä, Finland.  
 

 Dato: 12.11.2018. 

 

 

Heldigvis rakk vi utstillingen i 

Finland. Det var ingen selvfølge! 

Etter å ha rotet rundt i Stockholm i 

over 2 timer med omkjøringer, 

bilulykker og dårlig skilting. Så fant 

vi fergen 25 minutter før avgang. 

Overfarten gikk fint og hundene 

luftet seg på dekket flere ganger før 

kvelden. 

 

Vi hadde valgt å bo på Scandic 

hotell i Jyväskylä sentrum. Det var 

ca 8-10 minutter å gå til 

utstillingshallen. Veldig greit hotell 

som hadde lagt godt til rette for å ha 

med hund. Tyggeben, godbiter og 

hundeposer lå fremme i resepsjonen 

og det var bare å forsyne seg. 

 

 

 

 

 

Søgneheden’s Mc Steamy «Tassimo» og Idyllium’s Superstar «Luna» for dommer Marie Thorpe som 

hadde 68 langhårs Chihuahua å dømme. 

 

 

 

Veldig godt at vi rakk frem til 

utstillingen for det ble en fantastisk 

dag. Første dag var med Nordic Cert 

og Tassimo og Luna fikk hvert sitt.  

 

Å bli BIR og BIM på en så stor 

utstilling er ganske utrolig og da 

måtte vi i ringen begge to. 
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Lykkelige vinnere med rosettene sammen 

med dommer Marie Thorpe.  

 

Tassimo er da norsk, svensk og finsk 

champion. I tillegg har Tassimo 2 franske 

certifikat, hvor det ene er klubb certifikat.  

 

Luna har certifikat i Finland, Sverige og 

Norge, men mangler ett cert i Norge nå 

etter fylte 2 år. Da blir hun champion i alle 

disse tre landene.   

 

 

 

Finaleringen var meget flott og vi fikk vist frem Tassimo men 

ble ikke plukket ut til plassering. 

 

Men uansett en flott dag og vi fikk sett mange flotte hunder og 

var innom dalmatiner ringen hvor Arne Foss dømte. 

 

 

 

Bilde: Luna med finsk cert og Nordic cert. 
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Dag to hadde lokal dommer med finske Tiina Taulos.  

 

Først i ringen var Idyllium's You're Dynamite 

«Honda». Han showet rundt og gikk veldig bra. 

Veldig moro å bli BIR valp.  

 

Tassimo og Luna fikk Excellent men ble ikke plassert 

eller fikk CK. Så da kunne vi pakke sammen og gjøre 

nytt forsøk på å rekke ferge. Det er 3 timer og 15 

minutter på GPS, å kjøre til Helsingfors. Vi kjørte fra 

hallen klokken 14.00 og fergen skulle gå klokken 

17.30. Så vi hadde ett lite behov for å trykke på 

gasspedalen sørover igjen. Heldigvis fant vi frem uten 

de store problemene og fikk bli med til Stockholm 

igjen. 

 

 

 

 

 

Litt bedre plass for personbiler enn hva trailerne må 

finne seg i når de stuer om bord. Ellers var fergen 

veldig grei og enkel å ha med hund. God mat og flere 

steder med underholdning. Men hundehelger er 

slitsomme for både tobente og firbente, så det ble 

tidlig kveld på alle reisende. 

 

Men en herlig tur og kanskje blir det ny overfart i 

2019. Sommerens utstillingssesong er så vidt kommet 

i gang med sin planlegging. 
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