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Varhaug.  
 

 Dato: 14.4.2022. 

 

Som så mange ganger før ble det tur til utstillingen på Varhaug. Godt gjennomført og mange kjente gjør at 

dette er en utstilling vi forsøker å delta på. I år hadde vi meldt på Idyllium’s Diva To Basika og Idyllium’s 

Lycke av våre Chihuahua. Av våre Mops var det Tangetoppen’s Enjoy the Ride «Mika» og Tangetoppen’s 

Being Special Is Hard «Wilma» som var påmeldt. 

 

Vi fant greit plass til bobilen da arrangøren hadde laget kart med reg.nummer på bilen, så det var i grunnen 

bare å telle seg frem til plassen sin.  

 

Det var 13 påmeldte Chihuahua på lørdag hvor for dommer var David Ramos Martinez fra Spania. 

Diva fikk Exc. 3 JKK. 

Lycke fikk Exc. 1 AKK m/CK, CERT og BIM. 

 

Søndag var dommer Per Kristian Andersen som ga Diva Exc. 3 JKK, og Lycke Ex. 2 AKK. 
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Lørdag dømte Per Kristian Andersen 

Mops og først i ringen var Mika.  

 

Mika fikk Exc. 1 JKK, CK, CERT 

og ble Best I Rasen – BIR. 

 

Dette var Mika sin tredje utstilling 

og først CERT. Hun syntes utstilling 

med oppmerksomhet og godbiter er 

veldig fint.  

 

Sent på ettermiddagen var det en 

ganske stor gruppe finale, hvor Mika 

ble BIG 4. 

Dette var kjempemoro og det er artig 

å få vist seg i den store ringen, selv 

om Mika begynte å bli lei og sliten 

etter en lang dag i hallen. 

 

 

Wilma gjorde det også meget bra på 

utstillingen og fikk Exc. 1 AKK, 

CK, R.CERT og 2 BTK. 

 

 

 

 

 

 

Mika som BIG 4. 
 

 

Søndag var dommer Carol Mulcahy fra Australia, men som bor og 

dømmer for Irland. 

Mika gjorde på ny en super jobb i ringen og fikk Exc. 1 JKK, CK, 

CERT og Best I Rasen – BIR. 

 

 

Av denne dommeren fikk Wilma Very Good. 

I kritikken har dommeren kommentert at hun ønsker mer vinkler på 

Wilma. 
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Søndagens gruppe finale og BIS junior finale gikk uten at vi ble plukket ut til videre deltakelse. Men vi 

hadde en fin utstilling og fikk hilst på mange gamle kjente som vi ikke hadde sett på ett par år. 

 

Er også veldig fornøyd med helgens resultater med Lycke som BIM. 

Mika tok sin to første CERT og ble BIR begge dager og BIG 4 lørdag, bare 16 måneder gammel. 

 

 

Fra BIS Junior finalen. 
 

 

 

Neste utstilling blir Sunndalsutstillingen som har blitt avlyst de to gangene vi har meldt på. 

Og så deltar vi på NKK Ålesund som kommer helgen etter Sunndal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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