Lidköping, Sverige den 11 og 12. mai 2019.
Dato: 25.06.2019.

Noen få timer i bobilen fra Oslo til Lidköping med stans for å handle før innsjekk ved hallen for en ny
todagers utstilling. Nydelig vær med varme på 22-24 varmegrader var deilig etter flere dager i Ålesund med
sludd og haglebyger.
Lørdag var det Kennelklubb utstilling for gruppe 9 med Nordic Dog Show og vi deltok med Mops og
Chihuahua.
Tangetoppen’s Touch The Sky «Oscar» ble stilt for dommer Mikael Nilsson som ga Excellent.
Idyllium’s You’re Dynamite «Honda» ble stilt for dommer Gertrud Hagström som ga Excellent og vinner av
junior klassen med CK. Ble til slutt plassert som 3 bhk.
Idyllium’s Superstar var også en hund Gertrud Hagström likte, som ga Excellent, CK, 2 chkk, 3 btk.

Søndag var det National utstilling i regi av
dverghund klubben som hadde dommer Helene
Liatsi på Mops og Oscar fikk Excellent, CK og
plassert som 3 bhk.

Grundig sjekk av dommeren på bordet.
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Chihuahua dommer var Viviana Nodalli
som ga Honda Excellent og plassert som
4 jkk.
Luna fikk Excellent, CK og 2 chkk, og
endte til slutt som 4 btk. Honda og Luna
er veldig likeså ofte vil dommeren også
dømme de ganske likt. Men denne
gangen havnet de i hver sin ende av
skalaen.
Det er mange flotte Chihuahua i både
Norge og Sverige. Her representert ved
to av dem.

Sparebank Lidköping Arena ligger ved
innkjørselen til sentrum og man kan
spasere til torget på 15-20 minutter.
Dette er en stor og flott hall med gode
parkeringsmuligheter og gratis parkering
for utstillerne.
Lørdag ble det sykkeltur med dalmatiner
til sentrum og ett lite besøk på
systembolaget.

Lidköping ligger i Västra Götlands Län og har 39.000 innbyggere. Det er kort vei til Skara sommerland som
passer godt for både små og store barn.

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