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NKK Trondheim 2020.  
 

 Dato: 29.6.2020. 

 

 

Første utstilling etter Covid-19 nedstengning ble gjennomført i helgen. NKK Trondheim fungerte meget bra 

og arrangør og utstillere fulgte smitteverns regler på en god måte. Så det ble en fin helg med flotte resultater 

og mye moro.  

Hadde ingen planer om å vise hund denne 

helgen men det ble en tur i ringen likevel. 

Vi hadde med oss Alma – Gossip Girl by 

Little Jade. Hun stilte i stor juniorklassen 

for dommer Frode Jevne, som hadde 26 

Chinese Crested å dømme.  

 

Alma fikk Excellent og CK, og ble nummer 

2 i juniorklassen. Endte som 4 BTK. 

 

Meget godt resultat av en ung og herlig 

hund. Litt mer trening så det blir mindre 

snusing i bakken, så er det perfekt. 

 

 

 

 

 

 

I Chihuahua ringen hadde vi påmeldt to langhårs tisper. Dommer var Ralf Campell som hadde 42 hunder å 

dømme.  

Lycke – Idyllium’s Lycke vant juniorklassen med Excellent og CK.  

Luna – Idyllium’s Superstar fikk Excellent og CK. Plasser som 3 BTK. 

 

 

 

 

 

 

KRITIKK: 

Velbalansert tispe av utm type og helhet, 

vakkert velformet hode, velans ører, utm hals 

og overlinje, velkroppet for alderen, 

passende vinkler og muskulatur, god hud, 

beveger seg med utm steg og herlig 

utstråling, velvist. 
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Sist i ringen var Oscar – Tangetoppen’s 

Touch The Sky. 

 

Dommer var Arne Foss som hadde 13 

deltakende hunder. 

Oscar fikk Excellent og CK. Ble plassert 

som 4 BTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en varm men fin utstillingshelg med gode resultater. Sosialt og hyggelig rundt ringen og på bobil 

parkeringen selv om forholdene var litt annerledes enn hva man er vant med. 

Vi dro til camping Tiller og fikk meget god bevertning av Helen og Johnny Grongstad. 

 

Med hjemreise søndag gjennom Østerdalen møtte vi styrtregn før Elverum. Og ikke uventet ga regnet seg 

når vi nærmet oss Sørlandet. 

 

Neste utstilling bli Chihuahua spesialen ved Moss. Så blir det ferie i slutten av juli hvor vi reiser til NKK 

Fauske. Planen er å ha tid til ferie langs Helgelandskysten og avslutte ferien med NKK Lillehammer. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITIKK: 

2 år, maskulin, meget god type, 

velformet hode, bra skalle, sunn 

neserynke, bra øyefarge, bra hake, 

ganske bra front, bra kropp, god 

overlinje, ok halefeste, ganske bra 

pelsstruktur, meget typiske og 

attraktive sidebevegelser, er i dag bedre 

på bakken enn på bordet, energisk temp 
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