Vestnes utstilling i Tresfjord
den 10 og 11. juli.
På vei til Vestnes utstillingen ble det
overnatting på Åndalsnes camping.
En grei campingplass 1,3 km fra
sentrum. Mange bruker denne
campingplassen som utgangspunkt
for de mange mulighetene til å gå
fjellturer i området.
Det merkes at svært mange har valgt
å legge ferien til Norge. Allerede i 23 tiden måtte resepsjonen sette ut
skilt med FULLT.
På ferden videre ble det overnatting i
Molde. Også der ble det tidlig fullt.
Veldig populært med camping i kort
avstand til sentrum.
Med godt WIFI gikk det veldig greit
å både jobbe, og få sett TDF og
Fotball EM.
Utsikt fra Åndalsnes camping.

Det ble tur opp Rampestreken når en først
bodde noen dager i Åndalsnes. Anton ble
med på turen, hvor vi først gikk 3 km fra
camping til sentrum. Så starter en grei tur
nederst som er tilrettelagt med ståltrapper og
stålunderlag. Men så blir det fort hardt og
bratt med klatring over stokk og stein.
I tillegg var det svært mange som gikk både
opp og ned, når vi hadde valgt ett ugunstig
tidspunkt med klokken 12.00 og 26 grader.

På vei opp får en sett både campingplassen og Setnesmoen
hvor innspillingene av kompani Lauritzen ble gjort.

Resultatmessig ble utstillingen berg og dalbane. En svak og blå lørdag ble til greie resultater på søndag. Det
er uheldig når man som utstiller føler at en av dommerne var sliten og så mer på fjellene rundt enn på
hunden.

I kineser ringen ble Alma beste tispe og BIM
begge dager.
Dommer var Antonio Di Lorenzo og Frank
Christiansen.
Lørdag ble Cosplay By Little Jade, BIR.
Søndag ble Funky Jazz By Little Jade, BIR.

Vi stilte Mops for dommer Antonio Di
Lorenzo som var veldig opptatt av Wilma
sine tenner og ga henne en Very good.
Oscar fikk også Very good, og dommer
hevdet at tennene ikke var ferdig utviklet.
For Frank Christiansen fikk Wilma Excellent,
mens Oscar ble 2 beste hannhund med
Excellent og CK.

Anton stilte begge dager som veteran og fikk sin
3de Very good i sitt utstillingsliv for Frank
Christiansen. Men vi tok igjen søndag og ble BIR
og BIG.
Anton er i meget god form selv om han nærmer
seg 10.5 år. Vi har bestemt oss for at 2021 er ett
fint år å pensjonere han, og så håper vi på flere
gode år som pensjonist.
Skulle det passe med en større vinnerutstilling, så
kanskje vi dukker opp. Lovinda’s Fridtjof ble
World Winner Veteran i Milano, men det blir nok
vanskelig å gjenta.

God strekk og fine bevegelser på de gamle som fortjener å vise seg i finaleringen.

