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Dogs4all, Lillestrøm 2019.  
 

 Dato: 19.11.2019. 

 

Årets største hundeshow i Norge er over for i år og vi gleder oss over de mange gode resultater og fine 

opplevelser som denne langhelgen ga oss. 

Vi ankom Lillestrøm på torsdag kveld og fant en grei plass å stå hvor det gikk å lufte hunder uten å bli våt 

eller møkkete. I løpet av kort tid fikk vi besøk av andre hundefolk og koste oss i en varm bobil med ca 100 

meter til inngangen. 

 

Hunder vi hadde påmeldt utstillingen var fra tre forskjellige raser: 

Chihuahua  Idyllium's You're Dynamite  «Honda» 

Chihuahua  Idyllium's Lycke   «Lycke» 

Mops   Tangetoppen's Touch the Sky «Oscar» 

Chinese Crested Gossip Girl by Little Jade  «Alma» 

 

 

Lycke har rukket å bli junior og deltok på sin første offisielle 

utstilling. I stor juniorklasse med flere fine hunder fikk hun 

både Excellent og CK begge dager og ble 4 i klassen på 

fredag og 3 på lørdag. 

 

Dommer på Langhårs Chihuahua var: 

 Fredag    Lørdag 

 Tom Mather, GB.  Alberto Cuccilato, Italia. 

 

Lycke i farta.      Honda ved dommerbordet. 

 

Honda ble vist av Kjell Rune Røstberg som fikk vist Honda godt i ringen, selv om han liker å danse litt i 

starten. Det ble likevel bare «very good». Det var 67 påmeldte hunder og mange fine å se. Søndag var både 

jeg og Honda dårlige så vi lå mest i bobilen og slappet av. 

 

Vår Mops Oscar ble vist for dommer Carole Garhöfer fra Østerrike. Oscar stilte i unghund klasse og fikk 

meget god kritikk. Det ble kommentert «trang bak – close behind», men det kjenner jeg ikke igjen. Muligens 

noe for denne dagen? Det ble i hvert fall Excellent med CK. 

Lørdag var dommer Frank Kristiansen som ga Oscar Excellent og stoppet der.  
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Vi har i sammen med oppdretter Helen 

Grongstad beholdt Alma som er avkom 

etter Dina – Dark Diamond by Little Jade. 

 

På Lillestrøm fikk hun forsøkt seg på 

valpeshow for andre gang i livet, og første 

gang innendørs. Selv med masse hunder, 

lyder og lys, taklet hun alle utfordringer på 

en fantastisk måte. 

 

Alma ble BIR valp begge dager med 6 

påmeldte hunder.  

Fredag som var Nordic Dog Show ble hun 

også plukket ut til semifinale i store ringen. 

En stor og flott opplevelse for både eiere 

og oppdretter, å se hvor flott Alma gikk i 

den store ringen. 

 

 

Vi gleder oss til 

fortsettelsen og håper 

utviklingen hennes 

fortsetter på samme 

positive måte som hittil. 

Hun er uansett en herlig 

hund å ha i hus!  

 

 

 

 

 

Alma i den store ringen. 

 

 

 

 

Søndag formiddag var det mops samlet til BOAS test. Med feber og dårlig pust var jeg glad det var Oscar 

som skulle testes og ikke meg selv. Vi løp i tre minutter i snø og slaps før veterinæren sjekket Oscar på ny. 

Flotte resultater og grad 1.  Les mer om BOAS her: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom.  

Vi sjekket samtidig for Patella og her ble det grad 0.  

 

 

Neste utstilling:  

Muligens en tur til My Dog i Gøteborg med en hund eller to. 

NKK Bø i Telemark den 14 – 16. februar. Da er Luna tilbake etter valpekull. 

NKK Kristiansand den 14. mars.  

 

 

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