
 

 

Norsk Berner Sennenhund Klubb 

Velkommen til spesialutstilling på Torpomoen 

søndag 9.juni 2019. 

 

 

Ring 1: Valper, juniorer og 

hannhunder: 

Dommer: June B Miles, Storbritannia 

Ringsekretær: Mai Lis Andersen 

Skriver: Anette Søhagen 

Klasse Antall Møtetid 

Valp 6-9 mnd   hann 2 09.00 

Valp 4-6 mnd  tispe 3 09.00 

Valp 6-9 mnd  tispe 3 09.15 

Juniorklasse  hann 4 09.20 

Juniorklasse tispe 13 09.30                                        

Unghundklasse hann 4 10.15 

Åpen klasse - hann 10 10.30 

Championklasse  13 11.00 

Veteranklasse 3 11.30 
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Finaler: 

June B Miles: BIR og BIM valp og junior. 

Lynne Barker: Avl- og oppdrettsklasser, 

BIR og BIM. 

 

Ring 2: Tisper 

Dommer: Lynne Barker, Storbritannia 

Ringsekretær: Anne Krieken Laski, 

Anniken Holtnæs 

Klasse Antall Møtetid 

Unghundklasse 4 09.00 

Åpen klasse 16 09.15                     

Championklasse 14 10.00 

Veteranklasse 15 10.45 
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Rallylydighet har egen utsendelse. 
 

De som ikke har fått startnr  kan hente det i sekretariatet, 

I tillegg til et «lite» cert, deles det ut klubbcert til beste junior, veteran og champion hanne og 

tispe. 

Premier og rosetter for CK deles ut i ringen for dem som blir plassert. Andre får det i 

sekretariatet ved framvisning av CK-kort! 

Etter at den offisielle utstillingen er slutt søndag, vil det bli arrangert uoffisiell parklasse. 

 

Med forbehold om endringer! 

 

Telt, bur og grinder må ikke være nærmere enn 4-fire meter fra utstillingsringen, og 

skal ikke settes opp før ringene er merket opp! 

 

Husk at du er ansvarlig for din(e) hund(er) på utstillingsplassen, og at hunden(e) møter til 

bedømmelse på riktig sted til riktig tid.  

 

Takk for at du hjelper oss å holde området rent ved at du plukker opp etter deg og hunden din. 

At du rydder etter deg sparer ryddemannskapet for mye arbeid, husk at de også er slitne etter 

ei travel helg. 

Det vil bli satt ut bøtter til sigarettsneiper. Vær vennlig å benytte disse! 

 

Vi ønsker deg lykke til i utstillingsringen, og håper du får ei fin pinsehelg på 

Torpomoen! 

 

Utstillingskomiteen. 


