Vi har hatt en drømme sesong på utstilling, både innenlands og utenlands. Det har vært varierende
i forhold til resultater, men ingenting slår det å komme rundt å treffe flotte beagler og deres eiere.
Showteamet vårt har bestått av Carnelians Girl Shakira "Shabby" og Absolutely Spotless Hawana,
skjønt det pga rabisvaksine bare har vært Hawana som har deltatt på utstillinger i utlandet. Under
kan man lese om og se bilder fra våre turer i Norge og det store utlandet.

2011
utstillinger i
norge_________________________________________________________
Vi startet utstillingssesongen på NKK utstillingen i Hordaland 09.04.2011. Det ble en laaang
kjøretur over fjellet med kolonnekjøring og midlertidige stengte veier på grunn av snøstorm på
Haukelifjellet. Men vi kom til slutt frem. Dommer var Torbjørn Granheim og det deltok 8 beagler på
utstillingen. Vi fikk kjempe flott kritikk på begge hundene og var svært fornøyd med innsatsen.
"Shabby" fikk følgende kritikk; "Meget godt hode. Bra overlinje. Litt oppdradd buklinje. Meget bra
benstamme. Ordinære vinkler. Bra pelskvalitet. Meget bra bevegelser. Meget bra gemytt." E, EK2,
CK og 4BTK.
Hawana fikk følgende kritikk; "Helt igjennom en utmerket hund av utmerket type. Lette, effektive
bevegelser. Utmerket mentalitet." E, EK1, CK, CERT, 2BTK og Res. CACIB.

01.05.2011 deltok vi på på Sørlandets Harehundklubb sin nasjonale utstilling i Kristiansand
(Hamresanden). Dommer var Arnstein Hagen og det deltok 16 beagler på utstillingen. Både

Hawana og "Shabby" fikk kjempe flotte kritikk og i kåringen av Best i Rase ble det en intern kamp,
hvor Hawana denne gangen trakk det lengste strået. Vi er svært fornøyd med innsatsen.
"Shabby" fikk følgende kritikk; "3 år. 36 cm. En velfungerende og velbygget excellent tispe. I alt
vesentlig riktig bygget hund med tydelige fortrinn og uvesentlige feil til å forsvare Excellent." E,
EK1, CK og 2BTK
Hawana fikk følgende kritikk; "34 cm. Velproporsjonert, excellent tispe. Vakkert, edelt hode, øre og
øyne. Spenstig kropp. Meget bra beinstamme, vinkler og poter. Beveger seg med godt fraspark.
Bra hårlag. Pene farger. Meget godt gemytt." E, EK1, CK, CERT, 1BTK og BIR.
I konkurransen om Best in Show tapte hun for en flott hamiltonstøver, og ble dermed 2 BIS!
08.05.2011. Hawana deltok på Norsk Kennel Klubb sin internasjonale utstilling i Kristiansand. Det
deltok 7 beagler og dommer var Per Iversen. Etter flere oppturer var det nødt å komme en liten
nedtur...;) Men slik er det med utstilling, og nettopp det som gjør det så spennende!
"34 cm. Relativt liten tispe. Litt lav på beina. Herlig hode. Meget bra hals. Bra tilbakelagte skuldre.
God kropp og pels. Bra bevegelse." E, EK1.

14.05.2011. Hawana ble stilt i Aust Agder Harehundklubb sin nasjonale utstilling for dommer Bjørn
Roald og fikk følgende kritikk; "34 cm. Excellent type. Vakkert velskåret hode. Aning lyse
øyne.Pene ører. Bra hals. Gode vinkler framme. Sterk, aning lang kropp. Meget godt vinklet bak.
Kunne ført halen noe høyere. God gemytt. Meget gode bevegelser." E, 1BKK, CK, RES.CERT og
2BTK.
I forbindelse med vår lille turne til Sverige (les under) deltok vi 22.05.11 på Hedmark
Harehundklubb sin nasjonal utstilling på Morokulien med dommer John Smedbakken. Han gav
Hawana følgende kritikk; "34 cm, Utmerket type. Vakkert hode. Utmerket kropp og benstamme.
Velvinklet. Gode bevegelser. Utmerket hårlag og gemytt. Bitt u.a." E, 1BKK, CK, CERT, 1BTK og
BIM.
29.05.11 var det nasjonal utstilling i regi av Østfold Harehundklubb hvor dommer var Catharina
Linde Forsberg, Sverige. Det deltok 56 hunder, hvor av 29 beagler! For vår del ble det en svært
positiv dag der både "Shabby" og Hawana gjorde det veldig bra!
"Shabby" stilte i åpen klasse og fikk følgende kritikk av dommer;"37 cm. Utmerket tispehode med
korrekt bitt. Sterk hals og rygg. Velkroppet. Bra ben og vinkler. Beveger seg med bra steg. Noe
tendens til tåinn. Utmerket pels. Velviset." Excellent. 1AKK, CK og 4BTK.
Hawan stilte i brukshundklasse sammen med 5 andre jaktpremierte tisper. Det er moro når det er
flere beagler som er jaktpremiert!! Hawana fikk følgende kritikk av dommer: "35 cm. Meget vel
sammensatt tispe. Velskåret hode. Korrekt bitt. Utmerket hals. Sterk rygg. Meget velkroppet.

Utmerket kryss med mye bak halen. Utmerket benstamme og vinkler. Lave bra haser. Utmerket
steglengde. Bra Pels." Excellent, 1BKK, CK,CERT, 1BTK,BIR og BIS.

Hawana ble kåret til Beste Jaktpremierte beagle på utstillingen, og den premieringen satte vi stor
pris på! Deretter var det tid for kåring av Best i Show, hvor dommer var Catharina Linde Forsberg.
Det deltok 7 raser i kåringen, deriblant beagle, drever, dunker, finskstøver, haldenstøver,
hamiltonstøver og schillerstøver. Hawana viste seg særdeles fint frem (objektivt sett;)) og ble
kåret til BIS foran en flott dunker hanne. Hun ble også beste jaktpremierte hund på utstillingen! Vi
satte pris på denne premieringen, men opplevde også tilbakemeldingene fra dommer som svært
positivt! Hun sa nemlig at Hawana var "så nær idealet av en beagle som en kunne komme"........!!!

19.06.11. deltok vi på Vest Agder JFF sin utstilling på "Tinget" i Hægebostad, der hunder fra
gruppe 4,5,6 og 7 deltok. Dommer var Lars Omdal og han gav Hawana en flott kritikk; "34 cm.
Utmerket hode. God over og under linje. Gode vinkler. God benstamme og poter. Flotte
bevegelser. Flott fremvist. Gemytt uten anmerkning." E, 1EBKK, CK, CERT, 1BTK, BIR, 1BIG og
2BIS

10.09.11 deltok vi på Internasjonal utstilling i Stavanger og dommer var Jochen Ebenhardt. Det
deltok 9 beagler. Hawanas fikk følgende kritikk av dommer; "Very nice bitch with excellent bone.
Very good expression. Very nice head. Eyes could be a bit darker. Correct mouth. Dramatic neck
and topline. Correct tail with ugly trimming at the point. Very nice bone and feet. Matching
angulations. Moves very well if the handler permits." E, EK1, CK, CERT, 1BTK, BIR, CACIB og
5BIG.
I gruppefinalen gikk vi videre blant cirka 20-22 hunder, og kom til slutt på en flott 5 plass i gruppe
4/6.
Med fremgang følger også missunnelse og kritikk, men det er en del av gamet og plager oss ikke
nevneverdig. Kritikken har gått på at Hawana har fått flere cert enn de tre som kreves for et
championat. Vi har fått tilbakemeldinger på at vi burde gi beskjed til ringsekretær om at hun er
fullcertet, slik at vi ikke frarøver cert fra andre. Til denne kritikken kan jeg bare informere om
følgende:
1.

2.

Hawana er ikke fullcertet, selv om hun har 4 vanlige cert og 2 storcert. En hund som skal
bli champion må ha tilvervet seg siste certet etter fylte 24 måneder. Hawana ble 24
måneder 11.09.11- det vil si dagen etter NKK utstillingen i Stavanger. Hun vil derfor trenge
ytterligere 1 cert for å kunne kalle seg fullcertet. Jmf med championatregler.
Vi har gjennom denne sesongen ikke frarøvet noen cert fra andre. Tisper vi har møtt i
brukshundklassen har ikke oppnådd CK og har derfor ikke vært berettiget CERT.

08.10.11. Absolutely Spotless Hawana og jeg tok turen til Hamar for å delta på den internasjonale
utstillingen i Vikingskipet. Dommer var Harald Aune, og han hadde med seg 2 dommer elever i
ringen. Han gav Hawana følgende kritikk: "Høyde 34 cm. Tispe av utmerket type. Velskåret
feminint hode. Utmerket over og underlinje. Vakre øyne. Ok beinstamme og pote. Korrekt bitt.
Herlige gemytt. Ok pelskvalitet. Beveger seg som en dronning." E, 1EK, CK, CERT, 1BTK, CACIB og
BIR

Nasjonale utstillinger i ullared og morokulien,
sverige_______________

21.05.11 tok vi turen via Danmark til Sverige. Første stopp var på Hallands Beagle klubb sin
nasjonale utstilling i Ullared, Sverige. Dommer var Göran Hallberger. Han gav Hawana følgende
kritikk; "35 cm. Excellent type. Rastypiskt huvud. Bra könsprägel. Välkroppad, välvinklad.
Utmerket rörelser. Päls, färg och tassar u.a. Välburen svans. Mycket väl visad!" E, 1BKK, CK,
CERT, 1BTK og BIM.

I konkurransen om beste beagle tapte Hawana for en flott hannhund. Vi gratulerer Beagle Buddies
med seieren og takker for bildet vi har fått! Det var høyt nivå på flere av beaglene som stilte og
det er alltid moro å se hundene man har hørt omtalt i virkeligheten. I tillegg er det moro å treffe
igjen gamle kjente og gjøre nye bekjentskaper, og utstillingen i Ullared kan virkelig anbefales!
Etter utstillingen i Ullared dro vi videre til Värmland Dals Beagle klubb sin nasjonale utstilling på
Morokulien 22.05.11, der dommer var Charlotte Jacobsson.
Hun gav Hawana følgende kritikk; "Utmerket proporsjoner. Mycket vacker helhet. Vackert feminint
huvud med vackert uttrykk. Utmerket front, hals och brostkorg. Stark rygg. Välvinklad bakställ.
Rör sig lite brett fram. Bra bak och utmerket från sidan. Kunde ha nogot högre svanskföring. Som
helhet en mkt vacker tic." E, 1BKK, CK, CERT og 2BTK.

Finska Beagleklubben 50 år/internasjonal utstilling kokkola,
finland_

I forbindelse med Finska Beagle Klubben sitt 50 jubileum var vi invitert til Kokkola som gjester
02.07.11. Det ble arrangert en Internasjonal utstilling på formiddagen,hvor dommer var Anne Marit
Olsen, Norge. På kvelden var det høytidelig bankett for å feire jubilanten.
Sjelden har vi deltatt på en utstilling i så flotte omgivelser og aldri har jeg vært med om at det er
tribunebenker for tilskuere. Det deltok 59 beagler og det var stor konkurranse. Hawana fikk
følgende kritikk: "Excellent typ. Feminit välskuret huvud. God hals. Välprop. kropp. Ordinära
vinklar fram och bak. God benstamme. Rör sig med bra driv paralelt." E, 1EK, CK, 2BTK og
CACIB.

Hawana ble beste jaktpremierte beagle og det deltok 11 beagler i brukshundklassen. Men
regelverket i Finland er ulikt vårt da de deler ut Cert til upremierte hunder under 15 måneder.
Tispa som ble beste tispe var ikke jaktpremiert, og var ikke fylte 15 mnd. Derfor fikk vi CACIB, og
ikke Cert.

På kvelden hadde vi den store ære å delta på jubileumsfesten til Finska beagleklubben. Ord kan
ikke beskrive hvor stort dette føltes. Det ble en svært interessant og lærerik kveld på mange måter
der man traff igjen gamle bekjentskaper og gjorde nye.

World dog show 2011 paris i
frankrike_____________________________________

I forbindelse med World Dog Show (WDS) 2011 dro vi med fly via Kjøbenhavn og videre til Paris.
Vi ankom torsdag 07.07.11 og var svært spent på hva Paris kunne by på. Vi bodde på et flott
leilighetskompleks i kort avstand til utstillingsområdet. Området rundt var veldig hundevennlig og
vi var svært fornøyd med bosted.
Fredag tok vi metroen til Paris og målet var Eiffeltårnet. Det hører med til historien at vi dro på
vårt store kamera, men oppdaget da vi kom frem at vi hadde glemt å sette i batterier i det. Derfor
ble det ytterst få bilder fra Paris- kun de vi tok med mobiltelefonen. Men vi var fornøyd med å
forevige vår lille Hawana sammen med Eiffeltårnet.

Lørdag var det første utstilling og dommer var Dr. Jacques Bourdon. Vi har tidligere deltatt på WDS
og hadde noe sammenligningsgrunnlag, men opplevelsen i Frankrike var helt unik. Allerede før vi
entret utstillingsringen ble vi advart om at utenlandske hunder ikke ville gjøre det bra og at det
hele var ganske avgjort på forhånd. Vi skal ikke komme med ubegrunnede påstander, men kan vel
si at selv bedømmelsen foregikk på en slik måte at man må håpe at man slipper å oppleve det flere
ganger. Gjentatte ganger forsvant dommer ut av ringen, enten for å fotografere andre hunder eller
for å lete etter franske beagleeiere (??). Hundene ble bedømt uten å skulle bevege seg- bare
hvordan de stod oppstilt. For vår del gikk det ganske bra. Hawana fikk Excellent (innbygd CK) og
ble plassert som nr 4 i brukshundklassen.

"Hadde du tørt å sluppet 30-40 hunder løs samtidig i en stor hall blant flere tusen andre hunder?
Jaktkennelene hadde ingen problemer med det".
Søndag var det utstilling igjen og dommer for tispene var Jacques M. Menut. Heller ikke denne
dagen ble det gjennomført utstilling slik vi kjenner. Denne dagen fikk i allefall hundene lov til å
bevege seg, men da selvfølgelig motsatt vei- slik at hundefører var nærmest dommer og hunden
lengst fra. Det er vel første gang i vår historie at man opplever at publikum buuer når kåring av
beste hannhund og best i rasen foregår. Det var i det hele tatt høye temperaturer blant
utenlandske oppdrettere som hadde reist langt for å kjempe om tittelen World Winner. Til historien
hører det med at Best I Rasen ble en Fransk jakt beagle. Hawana fikk også denne dagen Excellent
(innbygd CK) og hun gikk videre i gruppen- men ble ikke plassert.

4 dagers utstilling i vejen,
danmark________________________________________
i juni deltok vi på en fire dagers (!) internasjonal utstilling i Vejen i Danmark med Hawana. Jeg
benyttet muligheten til å anskaffe oss et utstillingstelt, som for øvrig ble høyt ansatt i løpet av
turen. Det gav kjærkommen skygge i løpet av de varme sommerdagene vi hadde i Vejen.
Resultatmessig var det litt variert, men kritikkene vi fikk av dommerene var kjempe flotte. Hawana
vant sin gruppe den ene dagen, og jevnt over er vi fornøyd med utstillingene i Danmark så vi
planlegger ny tur dit neste år.

Men det er tvilsomt at vi velger å stille samme hund fire dager etter hverandre igjen. Hawana
gjennomførte hver utstilling med stil, til tross for at hun ene dagen var syk og siste dagen begynte
å bli trøtt og lei. Da er det deilig å kunne koble av med et forfriskende bad mens man venter på
ferjen hjem.

Polske beagle klubbens treff i sopot,
polen_________________________________
Vi har lenge ønsket å delta på en utstilling i Polen og da våre venner informerte oss om at den
Polske beagleklubben skulle arrangere Spesial Show i forbindelse med en internasjonal utstilling, så
var vi ikke vanskelige å be. Det krever litt forarbeid å reise, spesielt når man ikke lengre har ferie.
Hawana og jeg møtte Egil på Sola flyplass på torsdag kveld. Deretter gikk turen til Warszawa via
Amsterdam. Vi leide bil og kjørte 5-6 timer til Gdansk/Sopot, hvor utstillingen skulle være. Hotellet
vi bodde på var som tatt ut av en 70 talls film, men omgivelsene rundt var fantastisk flotte. En
lang strandpromenade, hvor vi tok lufte turer hver kveld, lå like ved hotellet.

Litt språk problemer blir det når de fleste ikke snakker Engelsk, men folk er hyggelige å gjør sitt
beste for å hjelpe. Utstillingsplassen lå på en travbane, og i følge lokale beagleeiere så er
utstillingen i Sopot den beste rent lokalitetsmessig.
At det var nordmenn tilstede var tydelig ikke vanlig, for over alt hvor vi gikk så hørte vi "norski,
norski". Gjennomføringen av utstillingen var lik den vi kjenner til hjemme, selv om det var noen
punkter som var ulike. Blant annet har de flere kåringer, slik som "best mover", beste Bicolor,
beste jakthund, beste junior og beste valp.
For vår del gikk det svært bra begge dager. Første dagen så vant Hawana sin klasse og fikk Cert.
Hun ble nr to i konkurransen om best mover (begge kjønn), ble beste jakthund (begge kjønn) og
ble tilslutt 2 Beste Tispe. På søndagen vant hun sin klasse og fikk cert. Hun ble nestbeste jakthund
og ble 2 beste tispe. Vi var svært fornøyd med resultatet og 2xCert. Nå mangler bare Hawana 1
Cert så er hun Polsk Champion. Championatreglene i Polen er ulike fra Norden - der må man ha 3
cert, hvor det er minst 1/2 år mellom siste og andre. Det holder ikke at man bare får 1 cert og
legger det til championatet man har fra før. Så det blir ny tur til Polen til neste år.

Mandag morgen dro vi hjem igjen til Norge, med kofferten full av premier. Slitne, men godt
fornøyd!

