VELKOMMEN TIL NSHKS SPESIALUTSTILLING
5. SEPTEMBER 2015
I forbindelse med European Dog Show vil NSHK ha en ekstra spesialutstilling
lørdag 5. september. Dommer: Karsten Grønås, Norge
PÅMELDING
Påmeldingsfrister og priser:
Web: 1. juni
Forlenget, kun på web: 3.august
Papirskjema: 1. juni
Valper 6-9 mnd:

Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes
590,690,690,400,-

KLASSER:
Valper 6-9 mnd
Juniorklasse 9-18 mnd
Unghund klasse 15-24 mnd
Brukshundklasse over 15 mnd
Åpen klasse over 15mnd
Veteranklasse over 8 år
Avlsklasse og oppdretterklasse
Hunden skal bare meldes på i en klasse
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.
OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs
nettsider
Dvs man melder seg på på samme måte som til NKKs
utstillinger, link på: Terminliste utstillinger, finn NSHK
sin utstilling og trykk på link som heter Påmelding web
Vanlig papirskjema sendes NSHK v/ Anita H. Engebakken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss
Epost: AnitaHE@snofrost.net, tlf: 938 03 809
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på http://
www.nkk.no eventuelt bestilles hos NKK.

NSHK v/ kasserer Irene Borgen, Askveien 16, 1482
Nittedal, e-post: irebor@broadpark.no, tlf: 922 98 605
Betales innen 29/4 2012 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. Alle hunder født etter
01.01.98. må være ID-merket for å kunne delta på utstilling.
Hunden kan ikke delta dersom den er syk, eller har utøy.
Tisper som er nærmere fødsel enn 30 dager, beregnet
fra 63 dager etter første paring, eller som har valper under 75 dagers alder.
ANNET
Alle vil få en deltagerpremie på denne utstillingen
VEIBESKRIVELSE
Utstillingen holdes ved Norges Varemesse, Lillestrøm

