NKK Lillehammer 2020.
Dato: 21.8.2020.

Vi hadde 6 påmeldte hunder fra 3 raser påmeldt
NKK Lillehammer. Utstillingene er fortsatt delt
inn i soner for å ivareta smittevern, og dette
fungerer ganske bra. Det blir litt lenger å gå
mellom ringene og noe mer logistikk for å være
sikker på å få vist hundene til riktig tid.
Påmeldte hunder:
My Precious Ice Cube
Basika's Absolute Magic
Idyllium's Superstar
Tangetoppen's Touch the Sky
Gossip Girl by Little Jade
Idyllium's Lycke
Elegant, liten tispe med fine prop. Velformet hode. Fin
stopp. Bra skalle. Fint forbryst. Bra skulder. Kunne vært
litt mer vinklet i overarmen. Fin kropp. Litt kort brystben.
Fin overlinje. Litt knapt vinklet bak. Varm hud som kunne
vært litt glattere. Beveger seg med bra stil, kunne hatt litt
mer steglengde. Flott haleføring.

Kuben
Junior
Luna
Oscar
Alma
Lycke

Alma ble vist for dommer Børge Espeland. Her
ble hun andre beste junior med Excellent og
reserve cert.
Neste gang håper vi på en ikke så god kritikk,
men tar heller certet.

«The new guy» - Kuben, (bilde) har fått delta på
utstillinger igjen etter 3 års pause. For dommer Torunn
Sørbye ble det svært god kritikk og Excellent, ck,
plassert som 2 BHK med reserve Nordic cert.
Luna ble 2 BTK, med Excellent, ck og res Nordic cert.
Lycke fikk Excellent men ingen ck, så det stoppet der.
Mest fremgang og fin kritikk var det Junior som fikk.
Han ser litt spøkelser fortiden, men på Lillehammer
hadde vi trent litt ekstra og han oppførte seg veldig bra
i ringen. Moro å se fremgang og at trening hjelper. Han er en flott hund som vi håper å få mye gleder av.
Også Oscar fikk vist seg i ringen på Lillehammer. Dommer var Christine Sonberg
som ga han Excellent. På Lillehammer stilte Oscar i åpen klasse selv om han er blitt
champion. Men det var ikke nok tid til å få flyttet mellom klassene. På NKK
Rogaland, som blir neste utstilling, skal han for første gang delta i championklassen.
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