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 Sunndalsøra.  
 

 Dato: 18.5.2022. 

 

Etter to forsøk på å delta på utstilling i Sunndal ble det endelig mulighet. Store forventinger til utstillingen 

alle snakker om på grunn av naturen rundt og fint utstillingsområde. Litt skeptisk ettersom vi sto i kø for 

bobilplass og tydeligvis en vakt med klokke. For her kommer du ikke inn før oppgitt tidspunkt i 

informasjonsskrivet er passert, selv om skolebusser og annen trafikk ble hindret. 

Men inn kom vi og sto flott sammen med andre hundevenner. Passelig varmt så lenge solen var fremme 

også.  

 

Nydelige omgivelser med bulder og brak fra fjellsidene etter hvert som is og stein faller ned fra fjellet i 

vårløsningen.  

 

I trygg avstand var det utstilling og vi deltok med: 

Mops:   Tangetoppen’s Enjoy the Ride «Mika» 

Chihuahua:  Idyllium’s Superstar   «Luna» 

Chihuahua:  Idyllium’s Diva To Basika  «Diva» 

Chinese Crested: Gossip Girl by Little Jade  «Alma» 
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Gossip Girl by Little Jade  «Alma» ble 

BIM for dommer Leif Ragnar Hjort. 

 

 

 

 

 

Idyllium’s Superstar «Luna» deltok 

begge dager med CK, og gjorde det 

best for Gunnar Nymann med 2 BTK. 

 

 

 

Idyllium’s Diva To Basika «Diva» 

plasserte seg i beste tispeklasse begge 

dager. 

Dommer Børge Espeland ga Cert og 2 

BTK. 

Gunnar Nymann ga R.CERT og 4 

BTK. 

 

 

 

 

 

 

 

Moro med Diva sitt første CERT. Hun er leken og ivrig i ringen.  

Har fått Excellent og gode kritikker på alle utstillinger, utenom for dommer Charlotte 

Høier. Det lever vi fint med. 

 

 

 

 

 

 

Kritikk: 

Utmerket type og størrelse, meget vakkert 

hode og uttrykk, korrekt bitt, sunne øyne, 

velplasserte ører, meget god hals, 

velvinklet, godt utviklet bryst, sterk rygg, 

korrekt hale, velutviklet muskulatur, 

meget god hud og crest, beveger seg 

meget bra fra alle sider, typisk 

temperament 
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Kennel Idyllium’s har veldig typelike hunder og flott oppdretter klasse. I denne flotte gjengen er Luna med 

og plassert i BIS begge dager. 

 

 

Etter familie besøk i Surnadal gikk veien videre til Ålesund og deltakelse på to dagers NKK utstilling. 
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