NKK Fauske 2020.
Dato: 8.8.2020.

Turen til Fauske startet som ferie gjennom Helgelands kysten, med besøk på Torghatten og videre til
Sandnessjøen. Lå så flere dager på camping før utstillingshelgen og hadde treningsdager med hundene.
Mye kaldt og regnfullt vær på vår reise og vi forstår det er veldig forskjellig oppfatning av hva som er bra
sommervær.
Våre påmeldte hunder:
Basika's Absolute Magic
Idyllium's Superstar
Tangetoppen's Touch the Sky
Gossip Girl by Little Jade
Idyllium's Lycke

Junior
Luna
Oscar
Alma
Lycke

Med utstilling delt inn i flere soner for smittehindring, så blir det utfordringer å få vist hunder av forskjellige
raser. Men det gikk ganske bra, og alle hundene fikk sin bedømming.
Vi startet med Chihuahua hvor vi
hadde 3 hunder påmeldt.
Junior først i ringen med «Very
Good». Han ser litt spøkelser for
tiden, men blir stadig bedre.
Lycke ble 2 i unghund klassen
med Excellent og CK.
Luna ble 4de beste champion tispe
med Excellent og CK.
Men ingen plasserte seg i beste
tispe klasse.
Dommer var Mona Selbach.

Mens Chihuahua holdt på i sin sone og ring, ble det tur over i nabo
sonen og ny ring for å vise Mops. Oscar fikk sitt første NKK cert på sin
1-årsdag den 5.5.2019 på NKK Ålesund. Fra før hadde han cert fra
utstilling på Varhaug. Så Fauske ville bli andre mulighet for å kunne bli
norsk champion.
Dommer var Siv Sandø.
Hun likte Oscar godt og ga han Excellent, CK, Cert og CACIB.
Og Oscar ble BIR. Men på Fauske var det ingen gruppefinaler.
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Senere på dagen gikk turen videre til ny
sone og ring, for å få vist Chinese. Vi
hadde med Alma i junior klassen hvor
hun fikk Excellent og CK.
Dommer var Leif-Herman Wilberg.
Alma ble til slutt 2 BTK med reserve
cert.

KRITIKK:
middels stor meget god type ønskes litt
høyere på bena vellformet feminint hode
fine ører fin hals og overlinje bege bra
brystforhold godt kryss og hale fin crest og
hud beveger seg efectivt fin attitude

Alma beveger seg meget godt i ringen
og liker å vise seg frem. En nysgjerrig
og søkende hund, som ikke er redd for
utfordringer.
Det er ekstra moro med dommere som
ser denne attityden og belønner trygge
og gode hunder.

Neste utstilling for Kennel Basika blir
NKK Lillehammer hvor vi har meldt på
6 hunder.

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