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Nyhetsbrev 1.  
 

 Dato: 26.12.2019. 

 

Nytt år og nye muligheter! 
 

2019 går mot slutten og det har vært mye 

moro med hundene. Utstillingsresultatene har 

ofte vært gode men det beste er tiden med 

hundene hjemme.  

 

I 2019 kom Idyllium’s Lycke og Gossip Girl by Little Jade «Alma» til vår kennel. Vår egen Basika’s 

Absolute Magic «Junior» ble født den 5. oktober og har utviklet seg meget flott. Har flott temperament og 

leker med både små og store hunder.  

 

 

Junior oppstilt til fotografering 10 uker gammel. 

 

2020 blir ett spennende utstillings år med 3 unge hunder som skal vise seg frem. I tillegg har vi 

Tangetoppen’s Touch the Sky som blir to år i mai og dermed er gammel nok til å bli Champion. Det må vi 

forsøke å klare i året som kommer. Vår dalmatiner Basika’s Chasing Cars «Anton» deltok på 5 utstillinger i 

2019 og endte dermed på 12 plass på mestvinner listen. Vi har ikke planer om å stille han i 2020 men er 

åpen for å delta om det skulle passe bra. Mange utstillinger blir det uansett ikke. 

 

Vi har sett litt på utstillingskalenderen for 2020 frem til sommerferien og tenker det blir stort sett de vanlige 

utstillingene som vi pleier å delta på. Det betyr NKK utstillingene Bø i Telemark, Kristiansand, Bergen, 

Ålesund og Sandefjord. 

Vi deltar også på noen mindre utstillinger for å trene våre unge hunder og ha det sosialt. Varhaug i april 

forsøker vi å delta på. Treffer mange kjente der og det er en hyggelig og godt fungerende utstilling.  

 

Ellers skal vi forsøke å få stilt hund i både Sverige og Danmark. Håper å få arbeidsplaner til å passe med 

noen utstillinger til våren slik at det kan bli bobil tur i Norge og Sverige i forbindelse med helligdagene. 
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