Norsk Japansk Spisshundklubb ønsker velkommen til spesialutstilling for
Japansk Spisshund – valper og voksne, i Ål i Hallingdal, lørdag 24. juni.
Påmeldings- og betalingsfrist: 9. juni 2017 (Ingen forlenget frist)
Lørdag 24. juni kl. 10.00: Valpeskue 4-6 og 6-9 mnd., samt eksteriør voksne, alle klasser.
STORT CERT for hannhund og tispe.
Dommer: Ferdi Dickmann, Tyskland. OBS: HAR MELDT AVBUD PGA. SYKDOM

NY DOMMER: BØRGE ESPELAND, NORGE
Priser: eksteriør (alle klasser): 375 kr, valper 275 kr
Elektronisk påmelding til utstillingen: www.nkk.no
F.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier gis 50 % rabatt (gjelder ikke valp).
Utstillingen avholdes etter NKKs gjeldende utstillingsregler. Det tas forbehold om eventuell
dommerendring.
Fredag:
- Årsmøte avholdes kl 1800
- Felles grilling, grill er på plassen, ta med god mat og drikke. Varm grill fra kl. 20.00.
- Quiz, premie til vinnerlaget.
Lørdag:
-

Utstillingen begynner kl. 10.00
Lotteri etter utstillingen (fint om alle kan ta med premier til lotteriet i år også)
Middag kl 19.00 – med utdeling av Rosetter til Årets Mestvinnere 2016

I år er det besluttet å lage en litt annen vri på dommermiddagen. Den vil bli avholdt i et stort
telt på utstillingsplassen med langbord. Mat vil bli servert til en kuvert pris på kr. 250.-/125.pr. voksen/barn kl 19.00. Egen drikke og stol må medbringes. Husk at selv om det er juni
måned så kan det være lurt med varmt tøy! Vi håper også å få til en trubadur noen timer
som et hyggelig innslag på kvelden. Håper å se så mange som mulig!!
Bindende påmelding med navn og antall voksen/barn sendes på mail til : heener@online.no
Innbetaling til middagen betales inn på klubbens konto: 0530 40 86930 husk å merke med
navn og antall voksen/barn

Påmeldingsfrist 12 Juni 2017!!

Søndag:
-

Uoffisielle konkurranser (pris kr 30.) Rosetter til vinnerne. Dette skal være GØY!
Beste hodet - Beste bevegelse - Beste par - Gladeste hale - Raskeste japaner

Det blir salg av kaffe, vafler, kaker, brus og pølser. Bestilling av rom, frokost og middag gjøre
via en link som vil bli lagt ut på Klubbens hjemmeside i forbindelse med annonsen. NB: Husk
å ta med kontanter. Vi har dessverre ikke bankterminal på stedet.
Det er muligheter for overnatting på utstillingsplassen. Både enkelt/dobbelt og familierom,
samt for Bobil, caravan og telt.
Bestillingsskjema for overnatting på Torpomoen Øvings og Redningsplass. Klikk her.

Vi ønsker dere alle hjertlig velkommen til en trivelig hundehelg!!

