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JWW-10 SE VCH Geltman's Gala DIvine debuterande i unghundsklassen
på Stockholm Hundmässa 18/12 2010. Hon vann klassen, fick CK med
strålande kritik men fick sedan stå undan i en mycket fin Bästa tikklass
där bl.a Kennel Geltman's stod 1:a, 2:a och 4:a! Geltman's Grand Vanity
som jag fick det stora förtroendet att visa till 1:a i championklassen
slutade dagen som BIM.

Basse - Okej's André, som är efter Mixis första kull, drev idag
Rådjur som sedan sköts. Bamse är blott 8½ månad gammal och
har bara fått varit med korta stunder tidigare men idag slog det
till ordentligt. Det goda jaktanlaget hos föräldrarna har slagit
igenom på det sätt vi önskade men vi är också stolta över Familj
Reuterhäll som förvaltat "pundet" väl! Fortsatt lycka till och kämpa

väl!

Lördagen den 18/9 hade vi valpträff med Mixis första kull. Glädjande nog
kom även pappa Jackpot och en halvsyster med. Här har gänget det kul i
trädgår´n. Okej´s Antonio stod på trimbordet och blev fin så han är inte
med på denna bild. Förutom trevligt samspråk och lunch så provade
valparna att gå ett litet blodspår och det var spännande. Tack alla för en
jättetrevlig dag.

På söndagen debuterade Okej´s André på Bassetklubbens årliga
utställning i Köping. Resulatet blev att han vann valpklass 2
BIR
BEST IN SHOW 4
Dömde gjorde Dan Ericson.

Att vår welsh Geltman's Gala Divine "Amy" verkligen älskar
att spåra har hon bevisat med bravur! Hon tog sina tre 1:or i
ÖKL på tre veckor och
är därmed SVENSK VILTSPÅRSCHAMPION.
Vi känner oss glada och stolta över att få äga denna såväl
vackra som kloka hund!

Alltid lika nervöst att röntga men nu är det gjort, skönt! Amy
är röntgad på höfterna med resultat A/B och är även utan
anmärkning på ögonen. Härligt att resultaten var bra. Amy
passade också på att i veckan klara ytterligare en 1:a i
viltspår, denna gång även med HP så nu saknas bara sista
1:an till championatet.

Trots mygginvasion så blev det en tur till skogs idag.
Detta resulterade i att Petitet "Mixi" razzlade till och gick för
en god 1:a
och är därmed SVENSK VILTSPÅRSCHAMPION nu!
Även vår welsh var med och Amy tog sin 1:a i ÖKL.

En trevlig weekend 17-18/7 med husbilen resulterade i att vår welsh
"Amy"
blev bästa tik, tog sitt 2:a cert och slutade BIM på SSRK Högbo.
Dömde gjorde dansken Mikael Tranholm. Dagen efter var det dags för
SKK Alfta och där blev det också cert, bästa tik och BIR vilket verkligen
var kul! Nu var det domaren Helle Dan Pålsson, Danmark som dömde.

JWW-10 SE (u)CH NO UCH SE VCH Geltman´s Gala Divine
Excellent, CK 1 Chkk - BIR
Extra kul var det att vi med Olas uppfödargrupp (Kennel Geltman's)
placerade oss på en hedrande reservplats bland 15 mycket fina grupper.
I denna final dömde Kurt Nilsson.
Tack alla trevliga vänner för en härlig helg!

En liten tripp till Värlsutställningen i Danmark
resulterade i att
Geltman's Gala Divine blev JUNIORVÄRLDSVINNARE
2010!

Detta i tuff konkurrens utav en stor juniorklass med mycket
bra hundar! Dömde gjorde Hans Lehtinen Finland.
Tack ALLA för en trevlig dag!

En ny liten stjärna bor numera hos oss på Kennel Okej's. Det
är med glädje och stolthet vi presenterar HEATWAVE THE
EMPERESS "Mary". e. DK UCH SE U(U)CH Xanthos
Conquistador u. SE U(U)CH Dewmist Sweet Charity. Ser med
spänning och glädje framemot att få ge sig hän goldenlivet
igen!

2010-06-05: Amy tog sitt första Cert blev bästa tik och
slutade som BIM
på SKK Norrköping den 5 juni. Dömde gjorde finske domaren
Tina Illukka.
Nya fräscha foton är på G....

2010-05-24: Welshen Geltman's Gala Divine (Amy) är nu
godkänd i
anlagsklass Viltspår! Nu jobbar vi vidare mot championatet.

2010-05-24: Amy stod återigen som 2:a juniorklassen
bakom Bea på
SSRK Skokloster. Fin kritik och sitt andra CK trots höglöp.
Dömde gjorde Mrs Jane Graham.

Geltman's Gala Divinie debuterade i juniorklassen med en
2:a placering och ck på SKK Stockholm 2010-04-03.
Dömde gjorde Börje Johansson som verkligen skrev en
superfin kritik

