
Velkommen til NSHKs Spesialutstilling 12.09.2020 

Spesialutstillingen vil i år være på Åstjern lørdag 12 september 2020. 

Dommer: Anita H. Engebakken-Fjell 

 

 

Påmelding:  
 

Påmeldingsfrister:  
Web: 12 til 26 august.  

Papirskjema: 26 august (kr 80 ekstra) 

 

Klasser: 
Valper 4-6 mnd 

Valper 6-9 mnd 

Juniorklasse 9-18 mnd 

Unghund klasse 15-24 mnd  

Brukshundklasse over 15 mnd . (OBS! hunden 

må ha minst 3. premiering på trekkhundprøve for å 

stille i denne klassen) 

Åpen klasse over 15 mnd  

Champion klasse. (OBS! hunden må ha bekreftet 

utstillingschampionat for å stille i denne klassen) 

Veteranklasse over 8 år  

Avlsklasse og oppdretterklasse 

 Hunden skal bare meldes på i en klasse 

 NB! Det er ikke lenger mulig å bytte klasse 

etter påmeldingsfristens utløp  

 

Påmeldingsavgift:  
Elektronisk: Valp kr 250,- 

JK, AUK, BK, AK, CHK, VTK kr 375,-  

Manuelt: Valp kr 250,- andre klasser kr 455,- 

50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra 

samme eier (gjelder ikke valp) 

Avls- og oppdretterklasse gratis. 

Ikke-medlemmer av NSHK, en av NKKs 

medlemsklubber, eller samarbeidende 

utenlandsk organisasjon betaler dobbelt avgift. 

Ved for sen betaling beregnes 50% tillegg. 

Påmeldingen er bindende.  

 

Barn og hund:  
Påmelding på stedet før kl 10.00. 

Påmeldingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger ikke 

å være påmeldt til den øvrige utstillingen, men 

det må fremvises gyldig vaksinasjonsattest. 

 

 

Vanlig papirskjema sendes NSHK v/ 

Cecilie Isaksen, Løkenlivegen 6, 2150 Årnes. 

Papirpåmeldingsskjema kan hentes på 

http://www.nkk.no eventuelt bestilles hos 

NKK.  

 

Påmeldingsavgift for manuell påmelding: 
Betales innen påmeldingsfristen til kontonr. 

0530 23 47060 Husk å merke betalingen med 

registreringsnr. og navn.  

 

Dersom du lurer på noe eller trenger 

hjelp til påmelding:  
Ta kontakt med: Cecilie Isaksen på e-post: 

Cecilie.Isaksen@Securitas.no 

 

Utstiller må huske:  
Gyldig vaksinasjonsattest! Hunder må være 

vaksinert mot valpesyke og 

attest kunne fremvises. 

- Hund under 15 måneder: Hunden må være 

minimum 10 uker ved siste vaksinasjon. 

- Hund som har fylt 15 måneder: Hunden skal 

være vaksinert ved minst 10 måneders alder 

og deretter skal siste vaksinasjon være utført 

for maksimum 3 år siden. 

- Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått 

minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. 

Det anbefales at deltagende hunder også er 

vaksinert mot parvovirusinfeksjon og 

parainfluensa (kennelhoste). Vaksinasjon mot 

kennelhoste anbefales tatt årlig. 

Alle hunder født etter 01.01.98. må være ID-

merket for å kunne delta på utstilling. Hund 

kan ikke delta dersom: - den er syk - den har 

utøy - den er blind og/eller døv - drektig tispe 

kan ikke delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 

63 dager etter første parring. - tispe har valper 

under 75 dagers alder. 

 

Overnatting:  
Overnatting skal bestilles direkte til NSHK via 

Cecilie Isaksen.  

Pga Covid-19 situasjonen, kan det bli mindre 

sengeplasser enn tidligere. Oppfordrer dem 

som har mulighet til å overnatte i telt etc.  

 

https://www.nkk.no/

