Utstillinger 2019.
Dato: 17.3.2019.

Lørdag 16. mars var vi i Sørlandshallen på NKK sin utstilling og deltok med fire hunder. Vi
hadde meldt på 2 Mops og 2 Chihuahua.
Mops:

«Oscar»
«Stella»

Chihuahua: «Honda»
«Luna»

Tangetoppen’s Touch the Sky
N FI UCH Tangetoppen’s Always And Forever
Idyllium’s You’re Dynamite
N, SE, FI UCH Idyllium’s Superstar

Honda ble beste Chihuahua mens Luna ble BIM med CACIB for dommer: Jos De Cuyper.
Honda er for ung til å motta CACIB og som full certet ble det heller ikke kennel cert da
Honda fikk dette på NKK Bø i Telemark. Vi deltok i en stor gruppefinale og Honda gikk
veldig bra men ble ikke plukket ut der.
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Stella på bordet for dommer Michael
Gadsby.

Oscar på sin første voksne utstilling.
Mange inntrykk og mye som kan ta oppmerksomheten fra en ung hund som er på sin første
utstilling for voksne. Men Oscar gikk i ringen og oppførte seg fantastisk bra. Han har deltatt
på noen få valpeshow som sammen med trening har gjort han trygg på oppgaven.
Stella er norsk og finsk champion og har deltatt på en del utstillinger etter hvert selv sin unge
alder på 3.5 år.
Begge fikk Excellent men ingen CK i dag. Gode kritikker og mange hyggelige folk i hallen.
Hundene hadde det flott og fikk vist seg frem. Og det er ikke dumt med bare 40 minutter
hjem igjen, det er ikke ofte.

Med NKK overstått er det å glede seg til påskeferien som starter med tur til Varhaughallen
og går videre til dobbel utstilling i Sundsvall i Sverige.

Og til slutt en takk til vår sponsor som holder hjemmesiden i gang: www.Zoobio.no
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