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Sist helgen i November bar det av till Herning i 

dagarna två med tävlan om DANSK VINNARE 2015. 

 Inga welshar i päls så det var endast vår ADB Märta som 

tävlade.  

Detta gjorde hon på ett excellent sätt.  

Blev bästa tik båda dagarna med CERT.  

På lördagen även BIM och på söndagen blev resultatet BIR 

och då även vinnartitlarna.  

Märta har verkligen haft ett fantastiskt år som JUNIOR: 

5 svenska CERT och 6 BIR,  

2 CERT i Tallin och även med BIR, 

 2 CERT i Danmark och BIM/BIR. 

 Nu gäller nästa klass och vi ska utanför landets gränser och 

tävla om eftertraktade CACIB.  

Märta heter numera: ESTJV-15 ESTV-15 NOJV-15 DKJV-15 

DKV-15 Workingwess Friend. 

 

  

Sista helgen i augusti avslutade vi semestern med 

dubbelutställning på SKK Visby.  

Vår fantastiska Alp Workingwess Friend - Märta slog till och 

blev bästa tik båda dagarna.  

För ung för att tävla om CACIB men tog CERT båda dagarna och 

även BIR vilket då var hennes 5:e på raken. Dag 1 dömde Bo 

Wallin och dag 2 Annika Ulltveit-Moe.  

Två mycket raskunniga domare!  



Vår blommiga skönhet Geltman's Grand Delight - Ellen,  

debuterade i showringen med att få Excelent och CK trots minimal 

päls. 

 Dömde gjorde Mr Andi Hudono.  

 

  

ESTJW-15 ETW-15 Wokingwess Friend - Märta tävlade 

på SÖKKs nationella i Eskilstuna.  

Hon blev bästa tik med CK tog CERT och även BIR.  

Fullt nöjd med den insatsen i höglöp.  

När det sedan var dags för finaler så var glädjen extra stor 

när vi även blev BIG 3!  

Rasen är ju inte så vanlig så även speakern "lyfte" oss lite 

extra i samband med finalomgången.  

Dömde både rasen och finalen gjorde Mrs Siret Lepasaar.  

  

Så har även Amydottern - Okej´s Baroness Of Gala 

"Sessan"  

klarat av sitt anlagsprov i Viltspår med resultat godkänt.  



 
Sessan bor och tränas av Margareta. 

Vi säger Grattis och lycka till med starter i nästa klass!   

  

SEJV-15 Okej´s All For Fashion tävlade på SSRK 

Högbo 150714 

Vann Unghundsklassen med CK och slutade 2:a Bästa Tik 

med Reserv Cert. 

 Strålande kritik dikterad av Lars Widén.  

  

Seriös Värdfamilj sökes 

 En av våra showhundar behöver få mer egen tid.  

Vi söker därför en seriös, trygg och trevlig värdfamilj där hon 

kan få vara i centrum.  

Ingen problemhund utan pigg, glad och social.  

En sund och go hund men som tycker det är lite jobbigt med 

flocken.  

Vi bor på landet och hon är van med rätt fritt liv så vi tror att 

något liknande kan passa henne bäst. 

 Välkommen att höra av dig om du är seriöst intresserad! 

Gunilla Sandström 

Tel: 0152-520 11 

Mobil: 0730-65 20 11 

Mail: okejs@hotmail.com  

  

mailto:okejs@hotmail.com


Helgen den 30-31 maj for vi till Tallinn för att vara med på 

Estonian Winner-15.  

 

På lördagen var det vår unga Alp Märta –  

Workingwess Friend som tog storslam. Vann Juniorklassen 

med CK och fortsatte sedan med att bli Bästa Tik, tilldelades 

CERT och blev slutligen BIR.  

Vinsten gjorde henna även kvalificerad till Cruft´s 2016!  

 

Dömde gjorde Mrs Dianne Besoff, Australien.  

Märta kan numera lägga till titlarna ESTJW-15 ESTW-15 före 

sitt namn.  

   

På söndagen var det dags för vår härliga Grace 

 

 FIJV-12 KBHV-13 SEU(u)CH DK UCH Benton Gentlemen 

Prefer Me 

Grace vann Championklassen med CK och blev sedan Bästa 

tik med CERT och CACIB.  

Slutligen tog hon även hand om BIR rosetten.  

 

Detta gjorde henne till EE Champion men då detta även var 

hennes sista CACIB så kan vi nu glädjas åt att Grace blev 

INTERNATIONELL CHAMPION (C.I.E)!  

Även hon också kvalificerad till Cruft´s 2016!  

 

Dömde gjorde Mr Orlagh Murray.Så stolt och glad över att 

ha så duktiga och trevliga hundar. 

 Av kennelns 4 vuxna hundar så har 3 blivit Int.Champion 

(C.I.E) på mycket kort tid. 



 

Riktar 

också ett 

varmt TACK 

till min vän 

Annica med 

hennes 

Beagels för 

härligt 

resesällskap 

och många 

härliga 

upplevelser 

i denna 

vackra 

stad….. 

för att inte 

tala om all 

den goda 

mat vi fick 

uppleva! 
 

  

Okej´s All For Fashion - Kelly ställdes på SSRKs stora 

sommarutställning på Ulriksdal.  

Vann unghundsklassen med toppenkritik och CK och 

slutade sedan 4:a bästa tik.  

 

Dömde gjorde Hans Rosenberg. 

   

Vår Alp Workingwess Friend - Märta har klarat av sitt anlagsprov i 

Viltspår.  



 
Nu väntar öppenklassen på oss. 

  

Nu har alla Pennybarnen flyttat till sina nya hem i Danmark, Norge och 

Sverige.  

 
Vi får dagliga rapporter om glada, harmoniska och välmående valpar. Vi 

önskar er alla varmt lycka till! 



  

På Svensk Vinnarutställning i Kista 150404 tävlade 

Kelly – Okej´s All For Fashion och vann juniorklassen 

med Excellent, CK och  därmed titeln SVENSK 

JUNIORVINNARE-15!  

 
Verkligen kul att vår härliga tjej tilltalade rasspecialisten Mr 

Frank Whyte, England. 

Märta – Workingwess Friend  

tävlade för sista gången i valpklass och fick återigen 

toppenkritik med HP och blev BIR VALP! 

 Nu väntar juniorklassen för henne…..  

  

150315 var det dags för SKKs Internationella 

utställning i Strängnäs.   

Vår Kelly - Okej´s All In Fashion var anmäld i unghundsklass 

vid denna show och den vann hon med CK och slutade sedan 

som 4 Bästa Tik med strålande kritik.  

Dömde gjorde Cindy Pettersson.  

Kelly går från klarhet till klarhet så det blir verkligen skoj att 

matcha henne på sommarens shows.  

 

Även Märta var med och blev BIR VALP men ingen placering 

i finalen.  

Rasen dömdes av Mats Jonsson.  

  



Så var det nya året igång och vi har varit på några 

utställningar.  

 

Vår Amydotter Okej´s Crowned At Gala debuterade i 

Valpklass 1 på SSRK Kumla den 24/1.  

Fick HP och blev BIR under Bjarne Sörensen, Norge.  

I BIS finalen knep hon åt sig en hedrande 4:e plats.  

 

Även Kelly – Okej´s All For Fashion var med och vann 

juniorklassen med CK.  

De vuxna dömdes av Kim Bay, Danmark.    
Vi har även varit på några Inofficiella utställningar med 

ungdomarna och Sara har skött sig strålande med 

superkritik och hedrande BIR och BIG placeringar vilket vi är 

glada för! Även Märta –  Workingwess Friend har debuterat i 

valpklass med HP och BIM som resultat.  

  

 


