
 NBSK avd. Hedmark, rasespesial 14.08.2016 

 

          

 

 

 

 
Kjære utstiller 

Vi ønsker deg/dere velkommen til vår rasespesial. På grunn av byggearbeid ved Moelvhallen er 

utstillingen i år flyttet fra Moelv til Nes ungdomsskole, Tingnesvegen 53, 2353 Stavsjø. 

(Utstillingsplassen ligger ca 5 mil fra NKK sin utstillingsplass på Lillehammer for dere som stiller 

begge steder.) Vegen vil være skiltet fra E6 og frem til utstillingsområdet. 

 

Dommer for dagen er Arne Foss, Norge 

 

Startnr og PM sendes på mail til de som har meldt på via web eller på e-mail. De øvrige  henter i 

sekretariatet/på utstillingsplassen  lørdag 13. august mellom kl 1800 og 1900, eller før 

bedømmingen starter kl 0900 på utstillingsdagen, 14. august. Husk kvittering! 

Vær ute i god tid! 
  

Hannhunder Ant. Frammøte Tisper Ant. Frammøte 

Valp 4 – 6 mnd 3 09.00 Valp 4 – 6 mnd  4 09.00 

Valp 6 – 9 mnd  3 09.00 Valp 6 – 9 mnd. 7  09.30 

Juniorklasse  7 0945 Juniorklasse  7 11.30 

Unghund 4  10.00 Unghund  7 12.00 

AK  10 10,00 AK  16 12.15 

CK  11 10.30 CK  10 13.00 

Veteranklasse  3 11.30 Veteranklasse  5 13.30 

 

Totalt antall hunder: 100. I tillegg kommer evt. avlskl. og oppdr.kl. som meldes på utstillingsdagen. 

Da det er så mange hunder påmeldt ber vi om at dere står klar ved ringen når det er deres tur. 

 

Det vil også bli barn og hund konkurranse. Alle deltakere får  rosetter, deltakerpremier og diplomer. 

Påmelding gjøres i sekretariatet og det koster kr 50,- pr ekvipasje. Konkurransen er fordelt på to klasser (over og 

under 10 år). 

Som tidligere år vil det være kiosksalg (brus, vafler, pølser m.m.),samt  tombola med flotte gevinster.  

 

Utstillingen er sponset av: 

 

 
 

Annen informasjon: 

 Det er ikke lov å overnatte på området, vi henviser til campingplassene i omegn (Steinvik Camping og 

hyttegrend AS, Moelv, 62 36 72 28, Mjøsa ferie og Fritidssenter AS, Brumunddal,  62 35 98 00 eller 

Strandheim camping, Stavsjø, 62 35 21 57) 

 Husk å ta med vaksinasjonsattest 

 Veterinærvakt: Vet. Birgitta Blohmann, tlf. 908 38 643 

 Husk hundeposer, hjelp oss å holde utstillingsplassen ren og pen (dette gjelder også hundehår, 

sigarettstumper m.m.) 

 Vi vil også minne om pkt. 5.2 i NKK’s utstillingsreglement som sier «Valper under 4 mnd. får ikke 

medtas inn på utstillingsområde»t. 

 

Velkommen til en hyggelig utstillingsdag! 

 

for 

NBSK avd. Hedmark  

Turid Wettre, leder  

  


