NKK Sandefjord og Sandefjord
brukshund klubb.
Dato: 7.6.2021.

Det ble en varm og nydelig helg i Larvik og Sandefjord området. Vi la oss på Meløstrand camping i Larvik
kommune og fikk fort følge av 40 – 50 andre hundefolk. Planen var å gå 5 minutter til området til
Sandefjord Brukshund klubb, for å delta på utstilling.
Vi fikk melding noen timer før arrangementet at kommunelegen hadde fått panikk, så utstillingen bli i all
hast flyttet til Sandefjord kommune. Dermed måtte de samme camping gjestene sette seg i biler å kjøre 30
minutter til nytt utstillingsområde. Utrolig innsats fra arrangements komiteen som fikk flyttet alt utstyr,
avtalt nytt sted, og rigge opp ringer på ny.
Tangetoppen’s Being Special Is
Hard «Wilma» var først i
ringen.
Det var påmeldt 4 junior Mops
for dommer Svein Helgesen.

ex type helhet og balanse, vakker, feminint
uttrykk, utm hode, velformet mørk maske bra
med rynker, sterk hals, velkroppet og samlet for
alder, m.g. haleanset, fint ringlet, godt vinklet.
gode rasetypiske bevegelser

Wilma ble Beste Junior.
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Moro å få hilse på Oscar sitt avkom og se hvor fine
de er.
På bordet er Mopsofnorway Bertine med N Uch
Tangetoppen’s Touch the Sky «Oscar» og
Lulubelle’s Ylena som foreldre.
Oscar har nå 2 kull og 5 avkom etter seg.

Anton fikk også vist seg for dommer
Svein Helgesen. Anton er nå passert
10 år gammel og holder seg fortsatt
meget godt. Han deltok i veteran
klassen og ble til slutt 4de Best In
Show, Veteran.
Vi håper han kan delta på 2-3
utstillinger i 2021 og er påmeldt NKK
Trondheim.

På NKK utstillingen gledet vi oss over
Excellent og CK til denne flotte gutten.
Basika’s Absolute Magic «Junior» fikk super
kritikk og oppførte seg meget bra i ringen.
Junior har vokst på å få valper i huset og vi
fortsett å trene, så noen flere utstillinger deltar
han nok på i år.
Utmrkt type og strl. Velformet hode, kunne vært
aning mer utfylt under øyne, markert stopp, godt
velvet panne, kunne ønsket noe større øyne,
velplasserte ører, utmrkt front, kort stram rygg,
valansatt hale, utmrkt haleform, bra vinklet bak.
Beveger seg fritt og effektivt med bra steglengde, bra
attitude
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Søndag 6. juni var det valpeshow og vi hadde med Idyllium’s Diva To Basika «Diva» for dommer Steinar
Balken. En meget hyggelig dommer som er utrolig flink med hundene.
Det deltok 3 valper i alder 4 – 6 måneder, hvor Diva vant sin klass. Hun gikk da videre for å konkurrer med
vinner av klassen 6 – 9 måneder. Diva ble til slutt 2 beste tispe valp, med meget flott kritikk.
4,5 mnd. Fem hode og uttrykk. korr plass ører og
øyne. Ok hals, rygg overlinje og halefeste. God
skuldervinkel, godt forbryst. Bra benstamme, gode
vinkler bak. Bra pels for alder. Beveger seg meget
bra fra alle sider, bra temperament. velvist.
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