Tvaaker, Sverige 2019.
Dato: 2.8.2019.

Som så ofte før deltok vi på dobbelutstillingen på Tvaaker i Sverige. Vi deltok første gang tidlig på 2000tallet mens utstillingen ble arrangert i Halmstad. Arrangøren er meget dyktig slik at alt ved arrangementet
fungerer fantastisk for utstillere. Stort område for de over 100 bobiler og campingvogner som kommer. Og
flott utstillingsområde med klipte plen og masse selgere av nyttig og unyttige hundesaker.

Det var en meget varm helg og viktig med skygge og
tilgang til vann. Med sølvduk / silvershade på plass så
hjalp det godt på temperaturen som holdes litt lavere
enn om en sto i solen.
Hundene koste seg og lå litt i solen og litt i skyggen.

På bildet er det Honda og Lycke som har funnet roen.

Luna trives godt i varmen og viste seg bra for
dommeren fra Nederland. Det var mange deltakere
og flere flotte hunder.
Vi nådde ikke helt opp selv om det ble både
Excellent og CK.

Idyllium’s Superstar «Luna» ble stilt for
dommer Hans Hilverda fra Nederland.

Selv om det ikke ble de helt store resultatene
første dag så hadde vi det koselig og traff mange
kjente.
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Det var meget stor påmelding av Mops til utstillingen slik at alle juniorer ble dømt av Hans Hilverda som
også dømte Chihuahua. Veldig greit så slapp vi å flytte på oss. 7 deltakere bare i juniorklassen.
Vi deltok med Tangetoppen’s Touch the Sky «Oscar» som traver rundt ringen som ett tog. På bordet kan
han være litt vanskeligere og vil gjerne sette seg. Men hode er like fint om du står eller sitter, så dommeren
kan gjøre seg ferdig med den delen før en trenger å reise seg.

Tangetoppen’s Touch the Sky «Oscar»

Oscar i godt driv i ringen.

Mops er en fantastisk rase med herlig temperament og stor personlighet. På Tvaaker var det mange hunder i
riktig proposisjon. Har flere ganger sett store Mops som tydelig sliter i varmen og peser mye. Det var
heldigvis ikke mange av disse på Tvaaker og det er viktig at oppdretterne avler for en sunn rase.
Hundeverdens klovn blir Mops kalt og det skjønner alle etter første timen sammen med rasen.
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Dag 2:
Andre utstillingsdag var like varm som gårsdagen men heldigvis
med litt bris som føltes godt.
På Chihuahua var det bare Luna som ble stilt og dommer i dag
var Markus Gisslén.
Det ble ny runde med Excellent og CK.

I Mopsringen var det dommer Michael
Ganzer som vurderte hundene. På ny
mente Oscar å kunne sitte når hode ble
studert.
Oscar er glad i alle som vil hilse på og det
får også dommerne oppleve.

Stor juniorklasse hvor Oscar ble andre beste. Fikk
Excellent og CK.
Kritikken fra dommer ga utrykk for at han likte
bevegelser meget godt og Oscar setter godt trav og
har fin rygg og vinkler.

Bildet under viser beste hannhund klasse. Oscar ble
3 BHK med reserve Cert.

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