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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.
På vei til Trondheim kjørte vi innom Hønefoss og
hentet verdens søteste Mops. Hun blir hetende
Wilma og kommer fra kennel Tangetoppen. Hun har
ett nydelig uttrykk og flott maske. Ett fantastisk
vesen som er nysgjerrig, tøff og søkende etter
utfordringer.
Wilma gikk rett inn i flokken og er på vei til å finne
plassen sin. Hun har utforsket hus og hage. Greit å
kunne løpe ut i hagen med de andre hundene.
Med Mops spesial i august så er det bare å trene for
å gå i ringen. Hun er svært glad i mat så med litt
belønning klar så går nok denne treningen ganske
greit.

Med Wilma i hus har vi 3 fantastiske Mops.
Oscar – Tangetoppen’s Touch The Sky syntes Wilma er kjempesøt og inviterer til lek.
I tillegg har vi Stella – Tangetoppen’s Always and Forever.
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Det ble pause på Dovrefjell og ny lufting av hunder.
Nydelig vær og 23 grader på fjellet. Fikk tid til en liten
tur inn på vidda og kjenne på tur følelsen. Her er man ca
1.000 meter over havet og på del av Pilegrimsleden som
går fra Oslo (Middelalders parken) til Trondheim
(Nidaros domen).

Vi har aldri sett moskus når vi har vært på Dovrefjell, men denne gangen så vi elg flere steder. Det sto en
ung elg midt på E6 som ikke flyttet seg før vi sto 10 meter fra den.

Våre to korthårs chihuahua bryr seg
lite om nykommer i flokken.
Resultater fra utstillingen finner dere
på vår info fra NKK Trondheim.
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