
Jenter på tur – igjen !!!!! 

  
Det er stille på E6 denne tidlige 
torsdag-morgenen, 
20.november.  Vi er klare for ny 
jente-tur, denne gang til Zagreb 
i Kroatia og gleder oss til dager i 
Zagreb sammen med gode 
venner !!! 
 

  
Utsikt over Alpene 

 

 
 

Britt skal dømme på Nordic Spitz Breed Specialty Show – 
21.november.  Det er ett kvelds-show, som starter kl 1700.  
Hun skal dømme Akita, der det er 36 påmeldte hunder, 
Shiba, American, Hokkaido, Kishu og Etnahund. Men først 
er det dommermiddag, heldige meg får også være med på 
den !!! 
 

Det er en herlig atmosfære rundt ringen, og det er fint 
åtreffe gamle venner igjen.  Noen nye kontakter og venner 
blir det også i løpet av helga.  Det er mange flotte hunder.  
Men her, som ellers, er det vel blandet kvalitet på 
hundene.  Det gjelder vel for flere av rasene Britt dømmer 
denne kvelden.  Nye linjer blandet med noe av det beste de 
har i Kroatia, gir bra resultater.  De er veldig opptatt av 
helse og temperament, noe vi også så veldig tydelig !!  
Herlig glade Akitaer !!!! 



Beste Valp Beste juniortispe 

BIR (Taikou), BIM (Erina) 

Vårt vertskap på turen er Marina og Davor Ivic fra Nordic 
Spitz Club.  2 fantastisk flotte mennesker, som gjorde alt 
hva de kunne for at vi skulle ha det bra under oppholdet.  
Davor tok oss med på sightseeing i byen fredag 
formiddag.  Zagreb er en flott by, spesielt gamlebyen – 
markedene – Europa`s eldste taubane – parker – Zagreb 
Cathedral.  Gjestfrie og trivelige mennesker uansett hvor vi 
var. 
 



 

  
 
Lørdagen var jentene på bytur på egenhånd.  Vi kjørte trikk 
opp til gamlebyen men betaling ble det dårlig med.   Ingen 
konduktør kom og ikke visste vi hvor man fikk kjøpt 
billetter.  Heldig for oss at det ikke var kontroll, ikke bare 
hadde vi blitt kastet av trikken men bot hadde det også 



blitt !!!!  Innimellom shopping og vandring i smale gater og 
på torg, ble det lunsj og deilige nyristede kastanjer.  
Når vi går slik og vandrer i gatene, blir vi begge slått av 
hvor rolig og behagelig det er.  Ingen fyker rundt og har 
det travelt – helt herlig !!! 
  
Matopplevelsene er ett kapittel for seg.  Nydelig tilberedt, 
gjerne med Kroatisk vin eller øl til. 
 

Torsdag var vi på restaurant med Marina og Davor.  God 
mat i godt selskap.  De fortalte om Akita i Kroatia, alt 
innen avl og oppdrett.  Vi fortalte om Akita her i Norge.  
 

 
 

Lørdag ble det middag sammen med utstillere fra Italia, 
Kroatia, Serbia og Polen.  Også denne kvelden fikk vi 
servert veldig god mat.  Det ble mye Akita-prat rundt 
bordet og det var fint at kunne dele erfaringer og 



opplevelser, mange nyttige tips at ta med på veien videre 
innen avl og helse for rasen vår.  Det var en herlig gjeng, 
Britt og jeg storkoste oss. 
  
På søndag ble det en tur til utstillingen (det var en 
tredagers show) .  Denne gang var vi tilskuere og 
heiagjeng.  Det var mye å få kjøpt også, både det man 
trengte og det man ikke trengte !!   
 
Flyturen hjem gikk fint, og det ble mye snakk på 
opplevelser fra turen.  Vi hadde noen fantastiske dager 
sammen med gode venner, opplevde mye og ble tatt godt 
hånd om.  Vi er vel egentlig enige om at vi gjerne tar turen 
tilbake til Zagreb, Marina og Davor! 
  
Vi ønsker dere alle en RIKTIG GOD JUL og alt godt i det nye 
året. 
  
Reise hilsen fra Britt og Inger-Karin 


