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Dobermann klubb utstilling - Sandefjord.  
 

 Dato: 1.1.2023. 

 

Vi meldte på fire hunder til dobbel utstillingen i Sandefjord. Grunnen til at vi ønsket å reise var ett håp om å 

få Cert på Mika som ble 2 år den 23. november. Mika fikk NKK Cert i sommer så med ett lite Cert ville hun 

bli Champion. I tillegg ønsket vi å trene Kira som nå var blitt gammel nok til å forsøke seg i valpeklasse. 

 

Det var veldig dårlig vær med mye snø som la seg på veien. Vi kjørte bobil og la oss bak i køen som gikk 

rundt 70 km/t. Det fungerte bra og ikke hadde vi dårlig tid heller. 

 

Påmeldte hunder: 

Mika Tangetoppen's Enjoy the Ride 

Luna Idyllium's Superstar 

Kira Basika's Dancing Queen 

Diva Idyllium's Diva To Basika 

Kira - Basika's Dancing Queen 

på bordet for første gang på 

valpeshow. Dommer var Thomas 

Rohlin som ga følgende kritikk: 

 

 

 

 

Kira klarte seg godt i 

ringen og gikk meget bra. 

Hun ble veldig fort trygg 

og syntes etter hvert at 

det var moro å vise seg 

frem. Godbiter blir det jo 

også. 

 

 

5mnd, eple formet hodet med meget 
godt neseparti og underkjeve, mørke 
store øyne, gode ører, meget gode 
prop, god hals, sterk overlinje, meget 
god benstamme og brystkasse, gode 
vinkler frm og bak, god hale, baby pels, 
bev seg kjekt fra siden, tilstrekkelig 
stabil frem og bak, utmerket temp 
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Diva - Idyllium's Diva To Basika gjorde det 

veldig bra med Excellent, CK, 1 BTK og Best 

i Rasen. QQ's Amazing Euro Dancer ble BIM. 

 

Så da ble det å vente til finalene på 

ettermiddagen, som startet senere enn vanlig. 

Hele utstilling ble utsatt 1 time da det var 

dommere og ringpersonell som ikke hadde 

kommet frem i tide. 

 

 

Luna - Idyllium's Superstar stilte i 

championklassen og vant denne. Luna ble til 

slutt 2 BTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mika - Tangetoppen's Enjoy the Ride 

ble 2 BTK med CK og Cert. Så da ville 

dommer Dagmar Klein ha bilde av den 

ferske norske Champion hunden. 

 

Veldig moro at det gikk så bra første 

dag, for andre dag for dommer George 

Schogol ble det bare en Excellent. 

Denne dommeren ville at Mika skulle 

ha lagt på seg ett par kilo.  
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