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På självaste Lucia fick Amy sina hett efterlängtade barn!  

 
Det blev 4 hanar och 4 tikar.  

Mor och barn mår bra!  

Är du intresserad av denna kull så är du välkommen att höra av dig. 

  

  

Efterlängtade welshvalpar är nu födda!  



 
Penny fick 3 hanar och 5 tikar den 8 December.  

Både mor och barn mår prima!  

I nuläget finns 1 tikvalp och 1 hanvalp kvar att tinga för seriöst hem  

så välkommen att höra av dig! 

  

  

Nu har Mixi barnen flyttat och vi önskar dem alla lycka till i sina nya hem.  

 
  D-Kullen   

Pojkarna bor numera i Fjärdhundra och Falun och den trefärgade tiken bor i Schweiz.  

Lilla Frida är så otroligt bra hon också så hon blir kvar här ett tag så får vi se hur hon 

fortsätter att utvecklas. 

  

Int Dog Show Poznan, POLEN 26-27 oktober 2013 

 

En fantastisk upplevelse att ställa hund på denna stora 

utställning.  

Min Beagel vän Annica och jag bilade ner på torsdagen och 

bodde på ett mysigt litet pensionat med gångavstånd till 

Mässhallarna.  

Förutom tävlingarna så hann vi även se lite av Poznan med all 

sin prakt.  

Gamla Sta´n var så otroligt mysig för att inte tala om all den 

http://www.okejs.se/d-kull.htm


goda mat vi fick njuta av.  

Tävlande gick otroligt bra för våra ”Bentongirl´s”: 

 
 

Dag 1: 

Grace vann sin klass och fick därmed sitt CWC.  

Slutade sedan 2 Bästa tik med R-Cacib  

efter storasyster Penny som också vann Championklassen med 

CWC och CACIB. 

Denna dag dömde Mrs Eugenia Fenyler.  

 

Dag 2:  

Grace vann sin klass även denna dag med CWC och 2 Bästa tik 

med R-Cacib. 

 Penny vann även nu championklassen med CWC CACIB  

och därmed även titeln Polsk Vinnare-13.  

Därmed är hon återigen kvalificerad till Cruft´s!  

Domare var Mr Andrzej Stepinski.  

 

Tjejerna tog alltså 2 CWC vardera denna helg vilket innebär att 

1 tävling till med ytterligare 1 CWC ger dem även Polskt 

Championat så lär åka tillbaka till Polen vid tillfälle.  

CWC motsvarar vårat svenska Cert. 

 

Stormen Simone stökade till det lite för oss så hemfärden blev 

dryga 1 dygn försenad och då med färja från Rostock istället. 

Men, vi kom ju hem till slut i alla fall.  

 

Stort TACK Annica för såväl trevligt sällskap som handlerhjälp, 

du är bäst! 

 

  



  

För att säkra "Theos" fantastiska blod för framtiden,  

har vi nu välkomnat ännu en dotter efter honom.  

 

Geltman's Grand Delight - Ellen!  

 
Hon är en halvsyster till vår  

JWW-10 SEU(u)CH NO UCH DK CH NORD CH SE VCH C.I.E 

Geltman's Gala Divine!  

Lite av en katt bland hermelinerna då hon är mer "blommig".  

Tack Ola för förtroendet att vi fick möjligheten! 

  

  

Helgen 130922 spenderades i Danska Ballerup och Internationell Dog 

Show Köpenhamnvinnare-13.  

Hade båda mina Bentonflickor med mig.  

Först ut var Grace som först vann unghundsklassen och sedan gick hon i topp 

och blev Bästa tik med CERT och CACIB.  

Rundade av med att även bli BIR.  

Därmed fick hon även titeln KBHV-13.  

Storasyster Penny tävlande i championklass och blev där 2:a med CK.  

 

Domare för dagen var Mrs Lydia Erhart, Holland.  



 

  

SKK Högbo Bruk 7/9 

 

Efter punktering och förlust av nästan 1½ timme han vi 

precis in i ringen. Grace lite blöt men vann i alla fall 

unghundsklassen med Exelent och CK samt slutade 4:a 

Bästa tik med R.cert. Dömde gjorde Arne Foss, Norge. 

  

  

SSRK Dingtuna 31/8 

Domare. Tiina Illukka, Finland. 

 



 
På helgens utställning SSRK Dingtuna tog "Grace"  

FIJV-12 HeW-12 Benton Gentlemen Prefer Me sitt 2:a cert på en vecka!  

Slutade som BIM.  

Grattis till Tina som med sin fina junior Sällebäcks Canestrello, blev BIR.  

  

  

PETIT VALPAR VÄNTAS! 

Mixi's mage växer och växer så det råder ingen tvekan om att hon är dräktig. 

 
E: Väntans Jumbo Jackpot                          U: SE VCH Idolens Unique 

  

SKK Gotland 24-25/8 

 

Helgen 24-25 augusti avslutade vi sommaren med en härlig men ack så BLÅSIG 

helg på fantastiska Gotland Dog Show. Just i år var det rekordmånga anmälda 

welshar men glädjande nog gick det riktigt bra för oss.  



 
Dag 1 dömde Agneta Cardell  

och vår lilla yngsta stjärna: 

 FJV-12 HeW-12 Benton Gentlemen Prefer Me  

vann unghundsklassen med Excellent CK och slutade sedan Bästa Tik med Cert 

och CACIB. Slutade med att bli BIM.  

 

Grattis Pirre och CH Llawen Tuff Enuff som denna dag blev BIR. 

 

Dag 2 dömde Mr Theo Leenen, Belgien.  

Denna dag vann vi också unghundsklassen med Excellent och CK  

och slutade 4:a Bästa Tik med R Cert.  

En riktigt trevlig helg med trevliga hundvänner och god mat & dryck samt många 

glada skratt! Gotland - vi ses nästa år igen! 

  

  

SKK Eskilstuna 18/8 

 

FI JV-12 HeW-12 Benton Gentlemen Prefer Me  

"Grace"  

Ställdes för 2:a gången i unghundsklass idag.  

Dömde gjorde MR Rune Fagerström, Finland som skrev en 

strålande kritik!  

Grace vann unghundsklassen, fick  

Excellent med CK och slutade 2:a Bästa Tik med 

Reserv Cert och Reserv Cacib.  

Stolt och glad över denna fantastiska tjej! 

  

  



SKK Askersund 10/8 

Domare. Nina Karlsdotter 

 

 
FI JV-12 HeW-12 Benton Gentlemen Prefer Me  

"Grace"  

har varit borta från utställningsringen i 8 månader men nu debuterade hon i 

unghundsklassen på SKK Askersund med en strålande insats:  

Vann unghundsklassen med Excellent och slutade 4:a Bästa tik med CK!  

 

(Fotot taget några dagar innan av duktiga Louise!) 

  

  

HeJW-12 FIJW-12  Benton Gentlemen Prefer Me  

E. NORD CH NORDW-10 NORDJW-10 HeJW-10 NoW-11 

Benton Catch Another Duck  

U. FINCH Benton United We Stand 

 

"Grace" är röntgad med resultat A på höfterna!! 

  

Värdfamilj sökes till en av våra vuxna tikar! 

 

Vi behöver avlasta flocken och söker därför en genuin och 

trevlig familj på landet som vill/kan ta hand om en härlig tik. 

Överlåtes förmånligt på avtal (SKKs) till seriöst och varaktigt 

hem. Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer!  

  



SKK Västerås 28/4 

 
Så var sista certet i hamn för våran goa Penny.  

Då hon även har cert med sig från Norge, innebar dagens vinst  

att hon blir både svensk och norsk champion, riktigt kul!  

 

Riktar ett stort tack till min vän Annica som visade Penny -  

NORDJV-11 SEU(u)CH NO CH Benton Fashionably Late så flott hela vägen 

upp till BIM.  

Skönt att ha en sådan klippa när man själv är "off". Dömde gjorde Mrs 

Monika Blaha.  

 

Grattis även till team Welfords CH Benton Under Oath som blev BIR.  

Nu får Penny jobba med annat ett tag och hennes "lillasyster" Grace  

kommer snart ut i ringarna. 

  

 


