40-års jubileumsutstilling
Dato: 5.-7.juli 2019
Sted: Torpomoen, Ål (Stasjonsvegen 2B, 3579 Torpo)
Dommer lørdag: Brian Carrol (Irland) – Stort cert
Dommer søndag: Hans Van den Berg (Nederland) – Lite cert
Klubben tar forbehold om dommerendring begge dager

Påmeldingsfrist: 17. juni 2019
Priser: Voksen 300kr / Veteran 250kr / Valp 200kr
(Dessverre tillater ikke NKK at man setter 3 priser, derfor vil man måtte betale 300kr
for veteran, så vil man få tilbake 50kr på spesialen.)

Siden det er 2 utstillinger, må man melde på 2 ganger, en for hver dag. Norsk
Japansk Spisshundklubb er arrangør lørdag, mens Askøy hundeklubb står som
arrangør søndag. Ta kontakt om noe er uklart på spesialen2019@gmail.com
Det blir BIR/BIM valp, junior, unghund, åpen klasse, voksen og veteran.
BIR i hver klasse går til Best in show. (Gjelder begge dager.)

Fredag:
Blir grilling som vi alltid har. Dere tar med det dere ønsker å spise/drikke. Vi
fyrer opp grillen så den er varm til kl. 20.
Tradisjonen tro: den fantastiske og uhøytidelige quizen! Premie til vinnerlaget
selvfølgelig.

Lørdag:
Utstillingen starter kl 10.
Lodd selges i løpet av dagen, og trekkes etter utstillingen. (Gaver/premier
ønskes velkommen fra alle. Fint om de kan leveres på fredag).
Dommermiddag kl 19, koldtbord.
Klubben betaler for klubbens medlemmer. (Kun hovedmedlem. Andre betaler
265kr for voksen.)
Her MÅ dere melde på til SENEST 23.juni. Dette gjøres på mailadr:
spesialen2019@gmail.com. Skriv hvem, hvor mange, barn/voksen, medlem eller
ikke medlem.

Søndag:
Utstillingen begynner kl. 09. (Dette for å bli ferdig tidligere, så dommer osv.
kommer seg hjem på kvelden.)
Når bedømmelsen er over, er det god tur hjem for alle. Men vi håper selvfølgelig
at noen vil hjelpe med å rigge ned.

Overnatting:
Det finnes overnatting på plassen. Enten campingvogn/bobil/telt, eller rom.
Prisene er:
Bobil/campingvogn

230kr inkl. strøm

Telt

120kr inkl. strøm

Ettmannsrom m/bad

450kr pr døgn

Tomannsrom m/bad

700kr pr døgn

Tremannsrom

900kr pr døgn

200kr ekstra for hund på rommet.

Frokost: Det er fullt kjøkken i alle byggene. Her er også kjøleskap til
oppbevaring av mat.

Viktig at alle med bobil/vogn/telt, bestiller plass, ellers vil man risikere at det
ikke er plass til dere. Vi kommer i år til å merke opp plasser før dere kommer, og
ber dere respektere dette, da vi ønsker å få plass til flest mulig nede på
utstillingsplassen. NB* Husk LANG ledning til strøm. (Se tegning av plassen på
siste side)

HUSK at denne helgen skal være kjekk, og vi håper på besøk fra Sverige,
Danmark og Finland!

Hilsen fra utstillingskomiteen
Ketil, Helle, Marit og Catharina

Ta kontakt ved spm. Enten på FB, messenger eller mail.
(spesialen2019@gmail.com)

Bygg – Her er strømboksene
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Utstillingsring (IKKE luft hundene her)

Vogner – Så dette er en del meter unna strømboksene.
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