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STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2014
Alltid lika trevligt med Stockholms Hundmässa och
årets sista show.
Många fina hundar var där för att kämpa om
Vinnartitlar.
Vår CH Benton Gentlemen Prefer Me - Grace
blev 2:a i en stark championklass och slutade 3:a bästa tik.
Okej´s All For Fashion - Kelly
Debuterade i juniorklass med CK som resultat.
Inte placerad i konkurrensen men hon var bland de yngsta
och såg lite "Babyaktig" ut
så det var helt ok.
Grace ingick även i Kennel Bentons Uppfödargrupp
som blev bästa grupp och fick HP,
grattis Marjo!
Dömde gjorde Mrs Kathy Gorman, England.
Tack alla för en trevlig dag

Helgen den 16-17 augusti for vi till Bornholm och DKK
Internationella Dog Show.
Dag 1
startade på allra bästa sätt med att vår lilltjej "Kelly"
Okej´s All For Fashion blev BIR Valp för Hans Almgren.
Vid finalerna på eftermiddagen tilltalade hon domaren Mr
Dominic Harris, Irland så mycket att hon blev
BEST IN SHOW 2!

Blott 8 månader och har haft så fina framgångar i valpklass.
Mamma Penny - NORDJV-11 SEU(u)CH NO UCH PV-13 C.I.E
Benton Fashionably Late
hade också en bra dag. Fick CK och slutade 3 Bästa Tik med
R-CACIB.
Detta blir dock aktiverat till ett CACIB vilket innebär att
Penny efter bekräftelse även är Internationell Champion!
Dag 2
blev ingen rolig dag vädermässigt och Penny gillade inte
blåsten.
Dottern Kelly fixade dock till sig ett ytterligare BIR.

Att vår Amy väntar smått är det ingen tvekan om!
Magen växer och frodas och den blivande mamman mår
toppenbra trots den tropiska hettan som vi haft. Nu är det
knappt 3 veckor kvar
så välkommen att höra av dig om du är intresserad av denna
spännande kombination!

SKK Internationell utställning i Köping 140719.
Återigen en succédag för
HeJW-12 FIJW-12 KBHV-13 SEU(u)CH DK UCH Benton
Gentlemen Prefer Me "Grace"
och det gjorde hon med flott resultat. Blev Bästa tik med
CACIB och slutade BIM.

Även vår egenuppfödda Okej´s All For Fashion "Kelly"
tävlade åter igen och tog hand om ytterligare en BIR Kokard
i valpklassen,
vilket var den 4:e på 4 starter så visst har det börjat bra.
Dagens domare var Mrs Catherine Collins, Irland.

SKK Avesta 14/6
En dag med mer eller mindre storm blev det på SKK Avesta
utställningen.
Okej´s All For Fashion "Kelly"
debuterade nu i SKKs valpklass och tog hand om BIR
rosetten med strålande kritik åter igen!
"Storasyster" "Grace"
tävlade för första gången i Championklass och vann den med
Excellent och CK.
Gick sedan i topp i Bästa Tik och slutade som BIR.
Rasen dömdes av Jan Roger Sauge, Norge,
som återigen visade uppskattning för våra fantastiska
hundar.
Då vi skulle på kalas på lövad Loge till kvällen,
fick vi tyvärr avstå finalerna denna gång.

En liten tur upp till Sundsvall och SSRK utställningen
Resulterade i att vår fantastiska Grace, nu är champion!
Förutom certet blev hon BIR och slutade sedan på en mycket hedrande
3:e plats i BIS- Finalen.
Rasen dömdes av Norrmannen Jan Roger Sauge och BIS av Dan Ericsson.
I och med sista certet så kan hon även aktivera det Danska cert hon har
sedan tidigare och därmed även dansk champion.
FIJV-12 HeJW-12 KBHV-13 SEU(U) CH DK UCH Benton Gentlemen
Prefer Me

matchas nu för ett sista CACIB och att Int.Championatet är i hamn.
Nu väntar Spårskogen :)
Även vår egenuppfödda Okej´s All For Fashion
slog till med att bli BIR Valp och i BIS- Valpfinalen knep hon åt sig 2:a
platsen.
Därmed har hon BIS-placerat sig på de få utställningar som hon hunnit med
för sina dryga 5 månaders ålder......
en riktigt lite showig pärla är hon och vi är så otroligt glada och stolta över
att hon är vår!

En otrolig sommardag hade vi på SSRK/Östras
sommarshow på Ulriksdal 17 maj
Penny- och Amybarn var med och skötte sig exemplariskt.

Vår egen Okej´s All For Fashion blev BIR Valpklass 1 och
slutade sedan som BIS 4:a i finalen.
De övriga syskonen skötte sig bra de också med
Stocha på en hedrande 2:a plats
och
Sessan stod 3:a denna gång.
I rasringen dömde Michel Kristensen, Danmark
och i BIS finalen Mr David Craig, England.
Tänk vad det smakar gott med lite Pic nick efter
bedömningen :)

Strängnäs KK 1/5
Domare. Jan-Erik Ek

Okej´s All For Fashion
Debuterade 4½ månad med att bli BIR Valp.
Kelly tyckte detta var jättekul så det borgar ju för en trevlig
fortsättning på karriären.

Nu har både Penny och Amys barn flyttat till sina
fantastiska hem.
Vi önskar er alla stort lycka till med allt vad ni hittar
på!
Ur dessa två kullar flyttade 4 stycken till grannlandet
Norge och fortsätter sina karriärer där. Vi ses i
spårskogen och i ringarna och inte minst på valpträff
framöver!

