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Juni vant i Polen

Etter 30 år som
hundeoppdretter føler Marit Braset at hun har oppnådd det meste etter at hunden
Juni ble «best i klassen» under selveste Verdensutstillingen i Polen.
- Det er umulig å forklare, sier oppdretteren av hunderasen lhasa apso, om følelsen
etter å ha blitt nummer en i vinnerklassen av 59 tisper og deretter nummer tre totalt i
tispeklassen under utstilingen i Poznan i Polen nylig.
Etter å ha konkurrert med de største oppdretterne innen rasen. Fra hele verden.
- Til slutt var det bare to italienske champions foran oss. Jeg trodde ikke det var
mulig.
Stor opplevelse. Når det ringer på døra i huset til Marit på Øvre Løding, kommer det
tre bjeffende lhasaer. Men det er straks stille så snart vi er innenfor og de får hilse.
Deretter legger de seg ned som om ingen ting har hendt og der blir de liggende.
- Dette er noe av det jeg liker ved rasen. At de er så rolige i huset.
For Marit er det ikke noe stort poeng å fortelle om premien. Hun tror ikke det er mulig
for folk å forstå hvor stort det er for en oppdretter å få den anerkjennelsen det er å
vinne på ei slik utstilling, men hun synes hun det var stort bare å være til stede på
utstillingen som hadde 22.500 hunder.
- Jeg hadde lyst til å gjøre dette en gang, som en opplevelse å være med på, men
hadde aldri trodd at vi skulle komme så langt.

Sjelden hund. Marit har en stor kjærlighet til rasen, som også er kalt tempelhunder.
Spesielt mener hun at Juni er et prakteksemplar.
- Det er kanskje hvert tiende år man får fram en slik hund. I tillegg til å være pen, er
hun en veldig robust og trivelig hund.
Men det kan ikke bare være Marit som mener dette, for den seks år gamle tispen er
både Nordisk og Polsk champion.
Snart er hun også international champion. Til sammen har tverlandsdamen fått fram
12 internasjonale champions, noe det står respekt av.
Fra Tibet. Damen fra Øvre Løding har drevet hund og utstilling i over 30 år. Å stille
opp hunden foran dommeren har hun gjort hundrevis av ganger. Kennelnavnet
hennes er Ermintrude.
Å dra ut i Europa på utstilling er ikke noe en bestemmer seg for et par uker før.
Vaksiner og tester må være godkjent fem-seks måneder i forveien. Nå er det Litauen
som står for tur. Om kort tid reiser Marit og Juni til Vilnius for å delta på utstilling. Da
tar hun et par dager ekstra for å få se seg rundt i byen.
- Det koster selvfølgelig en del, men så får jeg mye igjen. Jeg har et stort kontaktnett
både i inn- og utland. Det er blitt en livsstil jeg ikke kan være foruten.
Neste stopp er Vilnius.
Lhasa apso. Marit Braset med lhasa apso Juni som er en av de beste hundene hun
har oppdrettet gjennom sine 30 år med rasen. - Tøff og pen, som hun sier.
Livsstil. Å dra på utstilling er for Marit, som for så mange andre, en livsstil der hunden
er midtpunkt men der det sosiale er blitt en viktig del.
Kjærlighet til rasen. Marit har stor kjærlighet til denne 3000 år gamle rasen som
opprinnelig kommer fra Tibet.

