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Skudeneshavn – Karmøy HK.  
 

 Dato: 04.8.2022. 

 

 

I år blir det meste av ferien hjemme, men en langhelg til Skudeneshavn og utstilling på 

Karmøy har vært planlagt lenge. Vi kjørte onsdag til Brusand camping og sto der to dager. 

Fikk gått fine turer på stranda med hundene. Sol og fint vær, men ikke unormalt så blåste det 

godt. En fin camping som vi gjerne reiser tilbake til. Vi fikk også besøk av kommende 

valpekjøpere. 

 

Lange flotte sandstrender på Jæren og ganske fint når været tillater en tur ut. 

 

 

Fredag gikk turen videre til Karmøy og Skudeneshavn for dobbelutstilling. Første gang vi 

skulle hit ble utstillingen avlyst grunnet pandemien. Andre gangen kolliderte det med 

utstilling i nord som vi valgte å reise til. Men i år ble det Skudeneshavn.  
 

Wikipedia: Skudeneshavn er en by og en tidligere kommune i Karmøy kommune i Rogaland. 
Skudeneshavn hadde 3 308 innbyggere per 1. januar 2021, og ligger på Skudeneset på sørspissen av øya 
Karmøy. Skudeneshavn grodde frem i slutten av middelalderen og bysamfunnet vokste kraftig under 
sildefisket på 1800-tallet. Skudeneshavn kulturmiljø ble fredet ved kongelig resolusjon 2018. Fredningen 
omfatter 180 eiendommer med bygningsmasse samt gater, torv og parker. 
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Utstillingen startet veldig bra 

med gode resultater og litt sol. 

Både Chihuahua og Mops 

skulle i samme ring så det 

forenklet logistikken med å få 

stilt hundene ganske mye. 

 

Dommer lørdag for begge våre 

raser var Paul Lawless. 

 

Idyllium’s Diva to Basika ble 

2 BTK med CK. 

 

Idyllium’s Superstar «Luna» 

ble Best i Rasen, med 

Tichihuana’s Brage Diamond 

som BIM.     Luna som beste Chihuahua for dommer Paul Lawless. 

 

 

 
 

 

Søndag var dommer Bengt-

Åke Bogren. 

 

For oss ble det samme 

resultater som lørdag med:  

 

Idyllium’s Diva to Basika 

ble 2 BTK med CK. 

 

Idyllium’s Superstar 

«Luna» ble Best i Rasen. 

 

I dag var det Chidelia 

Smashing Ivano som ble 

BIM 

 

 

Luna som beste Chihuahua for dommer Bengt-Åke Bogren. 
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Av Mops ble det Mika og Oscar som ble stilt.  

Tangetoppen’s Enjoy the Ride og 

Tangetoppen’s Touch the Sky. 

 

 

Dommer Paul Lawless dømte Mika til Best i Rasen 

og Oscar som BIM. 

 

 

Dommer Benny Blid Von Schedvin dømte ganske 

likt, men satt Oscar til Best i Rasen og Mika som 

BIM. 

 

 

 

Været søndag var preget av regn og litt vind. Vi stilte 

Mops klokken 09.00 og Chihuahua klokken 12.00. 

Da er det greit å ha bobilen 60 meter unna så en 

kunne varme seg og drikke litt kaffe før en skulle i 

ringen igjen. 

 

Vi forsøkte oss i gruppefinalene med nådde dessverre 

ikke opp. Etter finalene startet turen til Arendal. Da 

vi kom til Mandal hadde det vært en møteulykke på 

E39, så ved Lindesnes ble det en omvei. Men likevel 

var vi hjemme ca klokken 22.30 

 

 

 

 

 

 

 

Dommer Benny Blid Von Schedvin med Oscar og Mika. 

 

 

 

Neste utstilling blir dobbelutstillingen til norsk Dalmatiner klubb i Stangehallen den 13 og 

14. august. 

Og så er det Mops spesial den 27. august ved Vestby Hyttepark. 

Helgen etter er det NKK Rogaland på Orre. 
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