Mops spesial 2020.
Dato: 22.8.2020.

Det ble arrangert to utstillinger samme dag av Mops klubben
den 16. august. Med valp på 4 måneder i huset måtte vi delta
og reiste dit etter NKK Lillehammer utstillingen.
Vi deltok med:
Tangetoppen’s Being Special is Hard «Wilma»
Tangetoppen’s Touch the Sky «Oscar»
Rasespesial ble dømt av Terje Haugen.
Cert utstillingen ble dømt av Arne Johan Haugen.

Arrangement fungerte meget bra, og smittevern var godt
ivaretatt.
Wilma gikk i ringen med andre hunder i 4-6 mnd alderen. Hun
er litt høy på bena og mangler den typiske runde Mops figuren.
Vi hadde trent godt på ferien slik at Wilma både står og går
veldig bra. Hun er enkel å vise på bordet, og det er moro når
treningen gir resultater.
Nå fortsetter treningen og det blir mer mat i kroppen. Wilma er
ganske matglad så det skal gå greit å få henne til å spise mer.
Håper vi finner noen valpeshow slik at treningen kan bli testet i
konkurranse, og vi får noe tilbakemelding på utviklingen.
Bildene viser Wilma som står godt og stødig på sine ben. Hun har gode vinkler, meget god over -og
underlinje. Dobbelkrøll på halen. Pent hode slik en Mops skal ha, og som skal utvikle seg videre. Regner
med hun om kort tid vil bli en sterk konkurrent til de andre fine hundene.
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Oscar gikk i åpen klasse og gjorde det best for Arne Johan Haugen som er oppdretter på rasen. Her ble han
3de beste hannhund.
Også Oscar har vi brukt tid på ferien til å trene. Han
går veldig bra og står å viser seg godt på bakken.
Men på utstillingsbordet har han kranglet og forsøkt å
bestemme selv. Nå ser det ut som Oscar har akseptert
at det er vi som bestemmer, og han sto meget fint på
bordet i helgen.

Oscar har utviklet seg meget godt det siste halve året
og blitt «mann». Han har på flere utstillinger gjort det
meget bra og fikk certet han trengte på Fauske til å bli
utstillings champion.
Godt fornøyd med Excellent, ck og 3 BHK på dagens
utstilling i sterk konkurranse.

Oscar syntes det er greit å hvile hode på Wilma. De
trives godt i sammen og fungerer meget bra med våre
andre hunder.

Neste utstilling blir NKK Rogaland hvor vi deltar
med 5 hunder. Wilma får ikke delta da NKK ikke har
valpeshow for tiden.

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