
 
 

 
Velkommen til NSHKs spesialutstilling 21. mai 2022 

Spesialutstillingen vil i år være på Skotten Seter, Ringebu.   
Dommer: Sally Leich, UK  
Sally er en av personene bak Forstals Siberians. De har hatt Siberian Husky siden 
1969, og har lang erfaring både fra kjøring og utstilling av rasen i England. 

Påmelding:  
 
Påmeldingsfrister:  
Web: 6. mai 
Utsatt frist: 13. mai 
Papirskjema: 3. mai (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 
NB! Det er ikke lenger mulig å bytte klasse etter 
påmeldingsfristens utløp  
 
Påmeldingsavgift:  
Valp kr 250,-  
Andre klasser kr 375,- (+ kr 80 ved manuell påmelding) 
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 11.30. Påmeldingsavgift kr. 
50,-. Hunden trenger ikke å være påmeldt til den 
øvrige utstillingen, men det må fremvises gyldig 
vaksinasjonsattest. 
 
Dersom du lurer på noe eller trenger hjelp til 
påmelding: 
Ta kontakt med: Anita H. Engebakken-Fjell,  
Skiensvegen 340, 3830 Ulefoss  
Epost: AnitaHE@snofrost.net, tlf: 938 03 809 

 
Påmeldingsavgift for manuell påmelding:  
Betales innen påmeldingsfristen til kontonr.  
0530 23 47060  
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og 
navn.  
 
Utstiller må huske:  
Gyldig vaksinasjonsattest!  
Hund under 15 måneder må være minimum 10 uker 
ved siste vaksinasjon. Hund over 15 mnd skal være 
vaksinert ved minst 10 mnds alder, deretter skal siste 
vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. Det 
må gå minst 2 uker fra 1. vaksinasjonsdato til hunden 
møter på utstilling. Ved revaksinering kreves det ikke 
isolasjonstid.  
 
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 som 
har valper under 75 dagers alder kan ikke delta. 
 
Overnatting og mat:  
Overnatting skal bestilles direkte hos Skotten seter: 
post@skottenseter.no 
 
Det vil bli felles grilling fredag kveld fra kl. 19:00 for de 
som ankommer denne dagen.  
Under utstillingen vil det bli mulig å kjøpe noen 
forfriskninger av Skotten seter. 
 
Jublieumsmiddag  
Det vil bli jubileumsmiddag på Skotten seter lørdag 
21. mai etter utstillingen.  
Alle som ønsker, melder seg på direkte til Skotten 
seter.  
Medlemmer av NSHK vil få middagen til kr. 100,-  
Klubben spanderer resten. Barn under 12 år er gratis.  
 
Påmeldingsfrist 13. mai 
meld på til: post@skottenseter.no



 
 
 

RETNINGSLINJER FOR HUNDEHOLD PÅ NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS SAMLINGER  

 

HILSING  

Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar dine hunder hilse på andres hunder på kjetting. Dette på grunn 
av mulig smitte av sykdommer (kennelhoste spesielt), lus etc.   

NATTLIG STØY Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.   

AVFALL 

Hundemøkk, halm og lignende skal samles og kastes på anvist sted. Er du usikker på hvor avfallet skal kastes ta 
enten kontakt med sportskomiteen eller stedets eier.   

VIS HENSYN  

Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og ikke minst andre klubbmedlemmer.  NSHK ønsker å bli oppfattet 
som en inkluderende klubb, og som er godt likt de steder vi gjester.  

HUSDYR/BEITEDYR  

På samlinger som blir avholdt på et slikt tidspunkt hvor det kan være fare for at bufe og/eller husdyr er på beite 
(eller lignende) skal hundene oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire når de ikke er under tilsyn.   


