
 

 

Norsk Berner Sennenhundklubb  
avd. Rogaland 

 

Velkommen til utstilling og valpeshow 

Rogaland Hundepark på Sandnes, Søndag 16. september 2018 

 

Bedømmingen starter kl. 09:00.  

Det er påmeldt 10 valper og 48 voksne som skal dømmes av Lisbet Utke Ramsing (DK). 

 

 

 

 

 

 

 

Deltakerne er selv ansvarlig for sin(e) hund(er) under opphold på stevneområdet. De er også selv ansvarlig for 
at deres hund(er) møter til konkurransen på riktig sted og tid.                                                                            

Arrangøren svarer ikke for noen skade som hunden måtte forårsake. 

 

Premier og rosetter vil bli levert ut i ringen.                                                                                                                               
Det blir være trekning på katalognummer.                                                                                                                            

Barn og hund konkurranse – meld på i sekretariatet/kiosken.                                                                                     

 

Mens bedømmingen av hundene foregår i ringen vil det være lotteri i sekretariatet/kiosken. I pausen mellom 
hannhunder og tisper blir det barn og hund konkurranse.  

 

 

Tisper 
Klasser 

 
Antall 

Valp 4-6 3 

Valp 6-9 1 

Junior 4 

Unghund 3 

Åpen 14 

Champion 3 

Veteran 6 

Hannhund 
Klasser 

 
Antall 

Valp 4-6 6 

Valp 6-9 0 

Junior 2 

Unghund 2 

Åpen 8 

Champion 5 

Veteran 1 



 

 

Slik finner du frem: 

Rogaland Hundepark ligger på Espelandveien, denne går inn mot Sviland fra E39 på Bråstein.  

 
 

Om området 

Vi vil sette opp stort telt på den ene langsiden av ringen. Her vil det være tak over hodet for de som måtte 
ønske det gjennom hele dagen. Teltet vil også bli benyttet under grillingen på kvelden før. For at alle skal ha 
god tilgang til ringen og at det skal være god mulighet for å se på hva som foregår i ringen vil vi IKKE at man 

setter opp utstillingstelt rundt ringen. Dersom man ønsker å ha eget telt blir det mulighet for å sette opp disse 
på et eget område et stykke fra ringen.  

 

 

Felles grilling 

Etter NKK utstillingen på lørdagen blir det gjort klart for grilling på utstillingsområdet til NBSK avd. Rogaland.  
Vi håper så mange som mulig har anledning og lyst til å være med på dette.  

Det blir satt opp partytelt og felles griller, dere trenger bare ha med mat og drikke + godt humør. 

 

 


