
Året 2020 
 
Det ble ett merkelig år som endret våre utstillings -og ferie planer ganske mye. Men etter noen 
avlysninger på våren kom arrangørene tilbake og klarte å holde utstillinger innenfor smittevern 
regler. 
Det ble færre utstillinger, men mange og lange turer med hundene i stedet. Med stort sett 
hjemmekontor fra mars måned, var det greit å kunne bruke lunsjen til en tur i skogen med 3-4 
hunder. 
 

Første utstilling i 2020 var NKK utstilling i 
Bø, som arrangeres i slutten av februar 
hvert år. Da var Korona fortsatt ett øl-
merke for de fleste. 
 
Tangetoppen's Touch the Sky «Oscar» ble 
stilt begge dager med flotte kritikker og 
plasseringer.  
 
 
 
Men så kom pandemien og stoppet våre 
kommende deltakelser på NKK utstillingen 
i Kristiansand og Ålesund. Vi pleier å delta 
på vårens utstilling i Varhaughallen også. 
Koselig utstilling med mange kjente 
hundefolk. Men som forventet ble også den 
avlyst. 
 
 
 

 
 
 
Vi hadde planer å stille Anton på NKK Kristiansand 
og NKK Ålesund i veteran klassen. I 2019 ble han 
mestvinnende veteran hos NDK. Det ble ingen 
utstillinger på Anton i 2020, men kanskje kommende 
år vil gi noen muligheter. Han er fortsatt kvikk og 
rask, selv om han i mai vil bli 10 år gammel. 
 
 
Litt tilfeldig fikk vi meldt på NMHK sin utstilling i Letohallen den siste helgen i februar. Ekstra moro 
med cert til Lycke – Idyllium’s Lycke. Og Junior – Basika’s Absolute Magic som 
deltok for første og eneste gang på valpeshow.  
 
 
Neste utstilling ble NKK Trondheim hvor smittevern regler fungerte meget bra, 
og alle utstillere var imponert over hvor godt gjennomført utstillingen lot seg 
gjøre. 
 

https://www.barney.no/wp-content/uploads/2020/03/NMHK-29-februar-2020.pdf
https://www.barney.no/wp-content/uploads/2020/06/NKK-Trondheim-2020.pdf


Med få hundeutstillinger ble reiselysten så pass stor at vi 
ordnet oss en bobiltur i slutten av mai måned, sammen 
med Helen og Johnny Grongstad. Vi eier Dina og Alma i 
sammen så det er hyggelig når hundene får treffe 
oppdretter og medeier. 
Vi kjørte mot Åndalsnes og overnattet ved 
Romsdalshorn, ikke langt fra stedet de hopper fra 
trollveggen.  
 
 
Varmt vær og snøsmelting gjorde inntrykk når det var 
mye bulder og brak nedover fjellsidene med is og stein. 
Fasinerende syn å se kreftene som naturen kan skape.  
 
 
 
 
 
 
Vel fremme på Goksøyr camping i fint vær og god plass. 
Her er det som regel veldig mange utenlandske turister 
som kommer for å studere fuglene som kommer inn fra 
havet. Det er flotte alkefugler, storjo og annet som 
fotograferes. Men med strenge restriksjoner var det 
ingen utlendinger her. 
Vi fikk fine plasser med nydelig utsikt, og det gikk ikke 
lang tid før middagen var klar. 

 
 

 



 
Dag to så var det tur på Runde-fjellet og vi 
hadde med noen hunder på fjellet.  
Turen starter med en bratt stigning som 
kjennes i beina. Men når en først er kommet 
opp så er det en flott tur. Sti er lagt med 
steinheller og det er små trebroer over bekk 
og myrområder.  
 
 
 
 
 

 
 

Rundefjellet er navnet på hele fjellet på 
øyen Runde i Herøy kommune 
på Sunnmøre. Fjellet strekker seg i hele 
øyens lengde og går bratt ned mot havet 
i vest. De to høyeste toppene på fjellet 
er Varden og Rundabranden.  

Bratthenget i vest er kjent 
som fuglefjellet på Runde, og er det 
største fuglefjellet i Norge sør for Røst. 
Hele denne delen av fjellet er fredet. 

 
 

 
Det ble tid til fiske og heldigvis fikk vi ikke noe fisk. Men det er en hyggelig hobby og avslappende 
aktivitet. Etter 3 dager på Runde og Goksøyr var det på tide å kjøre hjemover igjen. Vi fikk luftet 
både oss og hundene. 
 
 
Med få planer for våren 
da alle utstillinger ble 
avlyst, så vi frem til NKK 
Trondheim i slutten av 
juni måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alma – Gossip Girl by Little Jade. stilte i 
stor juniorklassen for dommer Frode Jevne, 
som hadde 26 Chinese Crested å dømme. 
Alma fikk Excellent og CK, og ble nummer 
2 i juniorklassen. Endte som 4 BTK. 
 
Det ble en fin tur og heldig med været i 
Trondheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den 11 og 12. juli arrangerte Chihuahua klubben sin spesial og også her fungerte smittevern 
meget bra. Kanskje for bra? Burde ikke være noe problem å slippe tilskuere inn på området da det 
var langt færre deltakere enn hva reglene sa 
kunne samles. 
Men en hyggelig og godt arrangert utstilling ble 
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idyllium’s Lycke 
My Precious Ice Cube «Kuben» 

 
Basika’s Absolute Magic. «Junior» 



Årets ferie ble uten utenlandsturene som var 
planlagt. Vi kjørte til Trondheim og tok turen 
videre mot NKK Fauske via 
Helgelandskysten.  
 
Siden vi reiste med familien Grongstad og 
Kennel Little Jade, så måtte vi innom 
Grongstad fossen. Den har fallhøyde på 75 
meter. Her har det vært flere kvernverk og fra 
1915 til 1940, var det kraftverk her. 
 
 
Vi kjørte videre og fant en liten og grei 
camping ved Bogen, hvor vi overnattet ett par 
netter.  

 
Utsikt fra bobilparkeringen ved  

Bogen campingplass. 
 

 
Før vi dro videre ringte og bestilte vi bobilparkering på Torghatten 
camping. Dyreste campingen vi hadde på turen, men når vi først 
var nær Torghatten måtte vi besøke det berømte hullet i hatten. 
Selv om campingen var den dyreste så var den faktisk også den 
dårligste campingen vi brukte på turen.  
 
Vi fikk fine turer med hundene og hadde med oss noen på turen 
opp til hullet i Torghatten. Mye store stein som utgjør stien opp, 
men hundene hoppet greit fra sten til sten. Selv Oscar med sine 
korte ben klarte turen hel supert.  
 
Flott utsikt på toppen og for de som ønsket å gå ned i selve 
hullet, så er det laget en flott tretrapp for å lette adkomsten. 
 
Selve hullet er 160 meter langt og 35 meter høyt, og rundt 20-25 
meter bredt. 
 
 
 
 
 



Godt med en hvil på toppen og tid for 
litt fotografering. 
 
 
 
Sagnet om Trollfjellene i nord forklarer 
hullet i Torghatten med Hestmannen 
som i skuffet kjærlighet skjøt en pil 
etter Lekamøya. Kongen i 
Sømnafjellene så dette og kastet 
hatten sin imellom til møyas forsvar, 
pilen gikk tvers igjennom hatten og 
dannet hullet. Med det samme rant 
sola og alt ble til stein. 
 
 

 
Nydelig utsikt og flere fine 
turområder. Det er satt opp 
minneplakat på baksiden av fjellet ifm 
flyulykken i 1988. 
 
 
6. mai 1988 skjedde den såkalte 
«Torghatten-ulykken», da et Dash 7-
fly fra Widerøe styrtet i fjellet på vei 
fra Namsos til Brønnøysund. Alle de 
36 i flyet omkom, noe som gjør dette 
til en av de alvorligste ulykkene i 
norsk sivil luftfart 
 

 
 
 
 
Det ble en fin tur for alle og akkurat den dagen vi hadde 
valgt for å gå til toppen, så var det både sol og vindstille. 
Selve turen til toppen tar ikke mer enn ca 30 minutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter to dager ved Torghatten kjørte vi videre mot 
Sandnessjøen. 
 
Mye fin natur på veien og vi overnattet underveis på vei 
mot Sandnessjøen. Solnedgang og mange flotte farger, 
og 1 time senere var det gråvær og regn. Slik er ofte sommeren i Norge, men uansett en nydelig 
tur videre mot Fauske. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Torghatten
https://no.wikipedia.org/wiki/Torghatten-ulykken


 
 

 
 
Det blir noen ferger på en slik tur, men vi hadde ordnet oss med fergepass på forhånd som ga oss 
50 prosent rabatt på fergeprisene. Det kostet oss ca kroner 2.200 med ferger for å komme oss til 
Bodø. Full pris ville da kostet ca kroner 4.500. 
 

De lange fergekøene som hadde 
vært på nyhetene rett før vi dro så 
vi ikke noe til. Men vi hadde lagt 
ferien ganske sent så kanskje 
meste parten av trafikken kom 
imot oss og var på vei hjem igjen.  
 
 
 
Etter en 1.5 times fergetur kom vi i 
land nær Tjøtta og kjørte til 
bobilparkeringen i Sandnessjøen. 
Det var grått og regnfullt hele tiden 
i Sandnessjøen så det fristet ikke 
med den planlagte spaserturen til 
sentrum for å spise.  
 

 
Etter overnatting her kjørte vi videre og fant oss en 
campingplass på Furuøy. Flere fine områder å lufte 
hunder her med merkede stier i både enkelt og 
vanskelig terreng. God utsikt til å følge med på 
fergetrafikken som er del av riksvei 17. 
 
 
Vi fortsatte på R-17 og tok tunellen under Svartisen. 
Rett før var det rasteplass med informasjonsskilt. Det 
er også ett senter der for de som ønsker å gå 
brevandring. 



 
Svartisen er Norges nest største isbre, og 
dekker et areal på om lag 370 
kvadratkilometer. I den lille istid på midten 
av 1700-tallet var Svartisen én 
sammenhengende isbre, men er i dag delt 
i to: øst- og vestisen. Breen strekker seg 
gjennom 
kommunene Rana, Meløy og Rødøy, alle 
i Nordland fylke. Svartisen ble kartlagt i 
1964, og er Fastlands-Europas 
lavestliggende isbre, bare 20 moh. på det 
laveste (per 2007). Dette gjør at breen er 
lett tilgjengelig som turistmål. Høyeste 
punkt på breen i vest er Snøtinden, som 
ligger 1594 moh., og i øst er høyeste 
punkt Istinden med sine 1572 moh. 

 
Skiftende vær, men deilig når solen varmer og en kan sitte 
ute og være sosial. Mye god mat blir laget på turen og en har 
det litt enklere med bobil til å flytte på seg om en ikke trives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med slik panorama utsikt er det fint å kunne legge seg. 
 
Vi svingte innom campingplassen ved Bodø flyplass. Med sykkel hengende bak på bobilen, så går 
det fort å koble på Anton og få en sykkeltur til sentrum. Mange bobiler og campingvogner på plass 
i Bodø og overaskende nok var det vindstille.  
 
 



 
Godt plassert på ny campingplass ikke langt fra 
Fauske ble det tid til å trene litt utstillingstrening. 
Wilma the Pug, er bare valp og skal ikke stilles 
enda, men det er greit å trene litt i ung alder. 
 
Dina poserer ved badeplassen som ikke er langt 
fra campingen. Her sto vi i flere dager før vi flyttet 
oss til utstillingsområdet. 
 

 
 
På NKK utstillingen i Fauske stilte vi Oscar som 
tok cert og fikk tittel N UCH. Med en norsk 
champion var vi kjempeglade for å ha tatt den 
lange turen nordover. Men utstillingen 
kombineres med ferie, så det går veldig greit å 
kjøre så mange mil og vi koser oss på tur. 
 
Vi deltok også med Alma som er vår naken 
kineser. Hun ble 2 beste tispe med reserve cert. 
Vi må si oss veldig fornøyd med utstillingen og 
gjennomføringen av denne.  
 
Bilder og tekst fra utstillingen i Fauske kan dere 
finne her: NKK Fauske. 
 
 
Det var meningen å kjøre videre til Kirkenes 
etter utstillingen, men med stengte grenser til 
Sverige og usikkerhet med Finland, så dro vi 
sørover igjen. Etter 1 uke hjemme kjørte vi over 
Golsfjellet og videre til Lillehammer for å delta 
på NKK utstillingen ved Birkebeiner skianlegg. Der hadde vi meldt på flere hunder og med soner 
og oppmøte tider så ble det litt løping imellom, men vi rakk alt og på ny fungerte smittevern og 
opplegget meget bra. 
 
 

https://www.barney.no/wp-content/uploads/2020/08/NKK-Fauske.pdf


 
Det fine med å kjøre uten å ha dårlig tid er mulighetene for å stoppe ved flotte steder og kjøre 
noen omveier for å komme steder en ikke har vært tidligere. Så i sommer fikk vi endelig lagt ruten 
over Rondane. Turen gikk videre til Otta og E15 til en fin liten campingplass.  
 
 

Selv med ferie kan det være nødvendig med å jobbe litt. 
Hjemmekontor fungerer fint også fra en campingplass, da 
man trenger kun wifi, strøm og litt kaffe. 
 
E6 går like på nedsiden og jeg hørte det jeg trodde var en 
trailer med litt bråkete motor. Lyden ble mye sterkere så jeg 
måtte orientere meg om hva dette var for noe. Og da så jeg 
ett jetfly komme i lav høyde og fulgte elven oppover dalen. 
Men jeg var dessverre ikke rask nok til å få tatt bilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hardt å være liten mops på tur. Wilma sjarmerer alle 
hun møter og er aktiv og leken med våre andre hunder. 
Hun utvikler seg meget godt og etter Lillehammer ble 
det mops spesial nær Gardermoen. 
 
 
 
 
 



 
På utstillingen gjorde både Wilma og Oscar det veldig 
bra. Moro å se at treningen med Wilma ga resultater. 
Hun gikk og sto meget godt på bakken og sto super 
bra på utstillingsbordet. 
 
 

 

NKK Rogaland 
 
Siste helg i august var det utstilling på Orre i 
Rogaland. Alma fikk super kritikk, men ikke 
plassering som sto i stil med kritikken. 
Oscar ble raskt ferdig, og det var vi forberedte. I 
chihuahua ringen gikk det ikke så mye bedre. Men 
slik er det innimellom og vi får glede oss til mer 
normale tider hvor vi igjen kan stille for utenlandske 
dommere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junior på bordet og gulvet for dommeren. Han har flott 
kropp og gode bevegelser, men er ikke så glad for å vise 
seg frem. Men vi gir han flere forsøk og trener videre. Har 
også vurdert om vi skal selge han. 



 

Valpshow på Fenstad. 
 
19 og 20. september deltok vi på valpeshow med Wilma. 
Hun trengte treningen og vi trengte å dra på tur. Det ble en 
meget varm helg med rundt 24 varmegrader. Resultatene 
ble også meget gode hvor Wilma ble beste mops, og 
søndag endte som 3 BIG 
 
 
 

 
Godt og varmt sent i september og 
deilig å sitte ute med hundene. 
 

 
 
På vei til Fenstad ble det tid til å være turist på 
Blåfargeverket. Mye spennende historie og ett 
flott sted å besøke. Etter lunsj ute i fin temperatur 
kjørte vi videre til Fenstad. 
 
Neste utstilling var rase spesialen til norsk 
kineserklubb den 18. oktober. Vi avtalte med 
oppdretteren vår om å treffes på campingen ved 
Hokksund.  
 
Frem til da var det hjemmekontor og turer i vårt 
nærområde. Her har vi mange fine steder å gå tur 
med skogen rett bak huset, eller lysløypen på 
andre siden av E18. Ofte går vi tur langs Nidelva 
så mulighetene er mange. 
 
 
 
 
 
 
 



Fra tur til Gjennestad tjernet som 
er ca 40 minutter å gå fra huset. 
Her kan hundene få løpe løs og de 
holder seg heldigvis nær oss hele 
tiden. Men vi må følge med så ikke 
noen står igjen og lukter på noe. 
 
Øvrige utstillinger resten av året 
ble avlyst som følger av 
innstramninger i regelverket for 
hvor mange som kan samles. Da 
«slapp» vi å reise til NKK 
Lillestrøm som var flyttet til 
Sandefjord. Også utstillingen i 
romjulen ble tatt bort. Her hadde vi 
meldt på Wilma fordi hun ville vært 
9 måneder på utstillingsdagen og 
kanskje tatt sitt første cert. 
 
Vi har jevnlig deltatt på utstillingen 
på Kongsberg, men også denne 
ble avlyst. Sparte noen penger på 
dette men vi liker å holde på med 
vår hobby, som er spennende og 
sosial. 
 

 
 
I høst parret vi Luna som fikk 4 flotte langhårs gutter den 2. 
desember. På samme tid fikk vi også nyhetene fra 
Trondheim om at Dina hadde født sine valper og også der 
hadde alt gått bra. Moro å følge valpenes utvikling å se 
hvordan de går fra å være totalt hjelpeløse til små hunder. 
 
 
 

 
Med mindre reising og mye 
hjemmekontor fikk vi også pusset opp 
stuen før jul.  
 
 
 



 
For å få Dina til Trondheim i god tid 
før fødsel tok jeg turen til Femunden 
og Elgå for å levere henne til 
oppdretter. Hadde noen fine dager 
med Johnny her og flere turer med 
hundene i vakkert turterreng.  
Det er helt sikkert at jeg skal tilbake 
hit når det er sommer engang. 
 
Ganske heldige var vi med timingen 
slik at Kuben kunne ta seg en tur til 
Molde for å parre der. Og fikk plukket 
han opp på Oppdal på veien hjem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Luna med sine fire valper den 2. desember. 
Mange som har tatt kontakt for å få valp og det er alltid 
vanskelig avgjørelse å ta. Vi håper og tror de kommer 
til de beste hjem og får det fantastisk der. 
 
 
 
Vi håper som alle andre at 2021 må bli ett år hvor 
Korona blir borte og gir muligheter for å arrangere 
utstillinger igjen. Gå på konserter ol, og ikke minst 
kunne reise som en selv ønsker. 
 
 
 
 
 

Basika’s B-kull. 
 

 


