Triple International Dog Show i Jönköping.
Mitt i Vätternrundans cykelkaos och tillsammans med åtskilliga tusen
förhoppningsfulla ungdomar på väg till ”dreamhack” startade Triple
International Dog Show i Jönköping.
Som tur var rullade vi in vår husbil till utställningen kvällen innan och slapp
på så sätt det kaos, som rådde i och kring Jönköping hela den första
utställningsdagens förmiddag.
Vi skyndade oss givetvis att sätta upp tältet redan kvällen före första
utställningsdagen så att vi skulle kunna ta det lugnt på morgonen.
När så solen steg över den första dagens utställning och vi kom till vårt tält
vid ringen visade det sig att det var dommarbyte och därmed byte av ring.
Till råga på eländet med att flytta tältet, visade det sig att vi nu hade 61
!!!!! nakenhundar före oss i ringen. Vi kunde ha sovit gott ett par timmar
till….
Dessutom ändrades starten en halvtimme på grund av det kaos som rådde
runt staden för dem som skulle ta sig fram till utställningsplatsen
Men det gjorde ingenting – ingenting gjorde något – vår lilla Corinne blev
bästa tik och fick ett cert. Så ingenting kunde rubba vår positiva känsla.
Domare var Leif Ragnar Hjort.
Nästa dag dömdes Lundehundarna av en norsk domare, Nils-Arne Törnlöv.
Även han dömde Corinne till bästa tik och gav henne ett cert. Nu började
det plötsligt bli lite pirrigt i magen inför den sista utställningsdagen.
Skulle det verkligen kunna gå vägen inför ytterligare en ny domare???
Denna dag en isländsk domare, Nina Karlsdotter. Våra underbara vänner
från Norge peppade oss och höll tummen för oss trots att vi ju tävlade mot
dem – vilka härliga människor.
Tredje dagen randades och husse började verkligen få nerver – Jönköping
var ju i alla fall premiär för honom som handler. Men tro det om ni vill, det
blev en andraplats och ett TREDJE cert.
Dessutom fick hon två CACIB och ett reservCACIB under dessa tre
utställningsdagar.
Vår egen uppfödning Blame The Stars’ Cosy Corinne blev svensk
utställningschampion på TRE dagar.

Vid pennan Robert Wiberg, husse.

