Helgelands hundeutstilling.
Dato: 16.9.2021.

Etter rundtur i nord og deltakelse på NKK Fauske, startet vi turen sørover. Første stopp ble Mosjøen med
dobbelutstilling. Dette var vår første deltakelse på Helgelands utstillingen og vi trivdes meget godt. Bra vær
hjalp selvsagt godt på opplevelsen, men også fantastiske resultater.
Alltid moro å vise valper for selv om en har trent litt, så vet en aldri
helt hvordan de oppfører seg når det gjelder.
Diva går pent i ringen men kan være veldig uoppmerksom på bordet.

Vi hadde en hyggelig og blid Rune
Tyvold som dommer. Diva vant
valpeklassen begge dager. God
kritikk fra begge helgens dommere.

Diva – Idyllium’s Diva To Basika.

Diva med dommer Rune Tyvold.

Det blir lange dager for de små som
er i ringen på formiddagen og må
vente flere timer før finalene starter.
Da er det fint å ha ett sted de kan
hvile ut og vi hadde bobilen bare 2
minutter unna utstillingsområdet.

I finalene plasserte Diva seg som
BIG 4 lørdag og BIG 2 søndag.
Veldig moro for eier og oppdretter
av denne flotte hunden.
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I kineser ringen gikk Alma fra BIM på
lørdag til BIR på søndag. Alma er en
herlig og godt bygget hund. Litt vimsete
så handler må følge godt med, men Alma
har fantastiske bevegelser og da er det for
handler bare å holde følge.

Alma – Gossip Girl by Little Jade med
dommer Gunnar Nymann.

Det ble en stor dag og avslutning på en
flott helg. Alma vant den store gruppe
9 finalen og vår Mops Wilma ble 4
BIG.
Det ble en spennende BIS finale. Etter
å ha vist seg frem i finaleringen ble
alle sendt ut igjen og ropt opp til sine
plasseringer.
Alma ble til slutt 2 Best In Show.

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

