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Utstillinger 2020.  
 

 Dato: 14.7.2020. 

 

Denne helgen var det spesial utstilling for Chihuahua på Vestby hyttepark ikke så langt fra Moss. En koselig 

helg med mange flotte hunder og mennesker er over. Det sosiale med felles grilling og langbord er alltid 

populært. Vi skulle ikke i ringen før søndag så da gjorde det ikke noe at det ble sent på fredagskvelden. 

 

Vi hadde meldt på 4 hunder. Først ute var Basika’s Absolute Magic «Junior». Han har akkurat blitt 9 

måneder gammel og er litt i spøkelse alderen. Han gikk fint på bakken men trakk seg på bordet. Grunnet 

stopp i utstillinger har han kun deltatt på ett valpeshow, som var i Letohallen siste helg i februar. 

 

 

 

En ny hund i vår kennel er My Precious Ice Cube «Kuben». Han er blitt en livlig og morsom hund å ha i 

hus. Hans gode kvaliteter er også mer kommet frem og vi regner med å få vist han på flere utstillinger. 

Kuben har flere kull etter seg og vi ønsker selv å bruke han i eget oppdrett, samt låne bort til interesserte.  
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    Lycke på bordet for dommer Arne Foss. 

 

 

 

 

I tispe klassen var Idyllium’s Lycke først i ringen. En glad og flott 

hund som går litt under radaren til flere. Men hun er meget godt 

bygget, med gode vinkler og tar steget godt ut.  

 

 

I champion klassen var Idyllium’s Superstar på plass. Aldri noe tull 

med henne og hun er blitt enda finere etter sitt valpekull.  

Selv om de store resultatene uteble så var det en fin helg. Dommer 

Arne Foss er det alltid hyggelig å vise hund for.  

 

 

 

Neste utstilling blir NKK Fauske. Vi har lagt utstillingen inn i våre 

ferieplaner som går innom Helgelands kysten på vei nordover. Etter 

Fauske kjører vi Øst Finnmark rundt, før vi setter kursen sørover til 

NKK Lillehammer.  

 

 

God ferie til alle – og følg oss gjerne på vår Facebook gruppe:  

kennel Basika. 

 

 

 

 

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