inviterer til

SØLVHUNDUTSTILLINGEN 2016
Trondheim, lørdag 28. mai 2016, kl. 09.00

park.plassen v/hoppbygget i Granåsen, se kartlink: https://goo.gl/maps/NqyeX
Utstillingen følger NKK’s utstillingsregler. Vi forbeholder oss retten til dommerendring. Påmeldingen er bindende.
Valpeshow; 4-6 måneder og 6-9 måneder.

Dommere:

Oscar W. Nilsen - Irsk Setter, Pointer, Vorstehhundrasene
John Smedbakken -

Engelsk Setter, Gordon Setter, Münsteränderrasene og Weimaranerrasene

Rune Tyvold -

Breton og alle valper

Påmelding: Elektronisk påmeldingsfrist 23. mai 2016
Meld på via web; Logg inn på “min side” på www.nkk.no (du kan også logge inn via terminlista
på nkk.no eller bruke link som ligger på www.nordenfjeldskefk.no)
Du trenger ikke sende vanlig skjema ved elektronisk påmelding.
Manuell påmeldingsfrist: 15. mai 2015
Påmeldingsskjema fylles ut og sendes til: NFK, Postboks 935, 7409 Trondheim
eller på mail til: post@nordenfjeldskefk.no
Skjema finner du på hjemmesidene til NFK, NKK eller en av raseklubbene.
Betal påmeldingsavgift på kontonr.: 8601 11 76226 og merk betalingen med navn, rase, klasse og reg.nr.
Fra og med 3.dje hund med samme eier; halv pris. (Obs: gjelder ikke valp).
Ved påmelding av veteran må det meldes på manuelt.
Påmelding
Eksteriør
Veteran
Valp

Påmeldingsavgift:
Manuell
Web m/forlenget frist
kr 450
kr 500
kr 200
kr 200
kr 250
kr 300
Web
kr 400

Nordenfjeldske Fuglehundklub og sponsorer har stand på utstillingsområdet.
Vi har også et stort loddsalg med bl.a. et “Trønderbur” i hovedpremie!
•
•

“Sølvhunden” til utstillingens vakreste jaktpremierte fuglehund
•

Utstillingens vakreste veteran
•

•
•

Best in show

Utstillingens vakreste valp

Utstillingens vakreste avl og oppdretterklasse

Beste Apportør (Apportkonkurranse - påmelding på stedet) OBS: Alle må medbringe egen apportrype!
•

Barn og hund konkurranse med premier til alle deltakere, påmelding på stedet fram til kl. 11.30.

HJERTELIG VELKOMMEN!

UTSTILLINGSTRENING?
Som vanlig er det Vigdis Nymark som viser oss hvordan vi kan vise fram vår hund på beste måte...

Torsdag 26. mai kl. 18.00
Sted: Granåsen (park.plassen)
Påmelding til utstilling/stevne arrangert av NKK eller Medlemsklubb
Eksteriør, juniorhandling, lydighet og/eller agility

Løpenr:
(utfylles av arr.)

Nordenfjeldske Fuglehundklub

Arrangerende klubb:

28. mai 2016

Sted og dato:

HUNDENS OPPLYSNINGER
Reg. nr.:

Tispe

Hann

Hundens ID nr.:

Født:

Farge:

Rase:

Tittel og navn:

HUNDENS FORELDRE
Farens tittel og navn:
Morens tittel og navn:

EIER
Navn:

Tlf. nr.:

Adresse:

Postadresse:

OPPDRETTER
Navn og adresse:

OPPLYSNINGER
Medlemskap er betalt for inneværende år i (klubb):
Medlems nr.:

EKSTERIØR
Junior klasse

Unghund klasse

Åpen klasse

Brukshundklasse (over 15 mnd)

9 –18 mnd.

15 - 24 mnd.

Over 15 mnd.

Oppfyller krav til jakt/bruks premiering
Ja

Vet.klasse Over 8 år

Champion

Står for

klasse

championat

Nei

Avlsklasse

Oppdretterklasse

Kennelnavn:

Valp 4 – 6 mnd

Valp 6 - 9 mnd

Ikke NKK utstilling

Ikke NKK utstilling

JUNIORHANDLING
Juniorhandler:

Født:

Dag 1

Adresse:

Postadresse:

Dag 2

LYDIGHET
Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse Elite

AGILITY

Størrelse:

Liten

Lag:

Mellom

Stor

Klasse:

1

2

3

Hoppklasse:
(Om arrangeres)

1

2

3

Navn på laget:

Påmeldingsavgiften er sendt pr.:

girokonto til arrangerende klubb.

Jeg/ vi erklærer at denne blankett er samvittighetsfullt utfylt. Jeg/vi har gjort meg/oss kjent med NKKs utstillingsregler, og forplikter meg/oss til å
følge disse. For Norsk Kennel Klubs utstillinger gjelder følgende: Dersom innbetaling av påmeldingsavgiften ikke er registrert innen fristen,
vil det bli innkrevet gebyr tilsvarende 50% av påmeldingsavgiften. For å kunne delta på utstillingen må hunden være vaksinert mot valpesyke.
Vaksinasjon må være utført i.h.h.t utstillingsreglene!

den

/

20

Tlf. nr.:

Underskrift:

PÅMELDINGEN ER ØKONOMISK BINDENDE! Påmelder er ansvarlig for at alle opplysninger i skjemaet er riktige.
Oppdatert: 10.1.2011

