
PÅMELDINGSFRISTER 
Web: 6. mai Forlenget, kun på web: 13. mai (kr 80 ekstra). 
Papirskjema: 29. april (kr 80 ekstra) 
 
Klasser 
Valper 4-6 mnd  
Valper 6-9 mnd  
Juniorklasse 9-18 mnd  
Unghund klasse 15-24 mnd  
Åpen klasse over 15 mnd 
Veteranklasse over 8 år 
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 

PÅMELDINGSAVGIFT 
Elektronisk: Valp kr 150,-  
JK, UK, AK, CHK, VK kr 320,- 
Manuelt: Valp kr 200,- andre klasser kr 400,-  
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 dob-
belt avgift. Ved for sen betaling beregnes 50% tillegg. På-
meldingen er bindende. 

BARN OG HUND 
Påmelding i sekretariatet for utdeling av startnummer før 
kl. 11. Påmeldingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger ikke å 
være påmeldt til den øvrige utstillingen, men det må frem-
vises gyldig vaksinasjonsattest. 
 
OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs nettsider.  
Påmelding på samme måte som til NKKs utstillinger: 
www.nkk.no, finn terminliste utstillinger, så NSHK sin utstil-
ling og trykk på link som heter ”Påmelding web” 
 
Vanlig papirskjema sendes til NSHK: 
c/o Anita H. Engebakken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss 
Epost: AnitaHE@snofrost.net, mobil: 938 03 809 
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på www.nkk.no, even-
tuelt bestilles hos NKK. 
 
Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes: NSHK v/
kasserer Irene Borgen, Askveien 16, 1482 Nittedal, 
e-post: ibo@zacco.no, mobil: 922 98 605. Betales innen 29. 
april 2013 til kontonummer 0530 23 47060 
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og navn. 

UTSTILLER MÅ HUSKE 
Gyldig vaksinasjonsattest. Hund under ett års alder må 
være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon. Hund over 
ett år skal være vaksinert ved ca. ett års alder, deretter skal 
siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. Det 
må gå minst 14 dager fra 1. gangs vaksinasjon til hunden 
møter på utstilling. Ved revaksinering kreves det ikke isola-
sjonstid. Alle hunder født etter 01.01.98. må være ID-
merket for å kunne delta på utstilling. 
 
Dersom hunden er syk eller har utøy kan den ikke delta, ei 
heller tisper som er mer enn 5 uker drektig eller har valper 
yngre enn 8 uker. 

OVERNATTING PÅ TORPOMOEN 
Enkeltrom m/bad pr pers/dag 350,-  
Dobbeltrom/3-mannsrom m/bad pr pers/dag  250,-  
Tillegg for vask på rom med hund, pr rom 150,-  
Barn under 6 år overnatter gratis om de sover på samme 
rom som foreldrene. Prisene inkluderer sengetøy, hånd-
klær og sluttvask. 
Campingvogn/bobil pr natt + strøm 150,- 
Telt pr natt 50,- 
Tilgang til eget dusjanlegg og strøm til lading av batteri. 

MAT 
Følgende mat kan bestilles sammen med overnatting 
Frokost, inkluderer egg, bacon og drikke 123,- 
Matpakke (maks 5 skiver) 40,- 
Egen termos med kaffe/te 50,- 
Lunsj: koldtbord 195,- 
Middag fredag: biff stroganof 185,- 
Middag lørdag: Tapas 250,- 
 
Merk: 
For hvert måltid forutsettes det minst 20 bestillinger. 
Halv pris for barn inntil fylte 10 år. 
Frokost serveres mellom 07.30 - 09.00 
Lunsj serveres mellom 12.00 - 13.30 
Middag serveres 19.00 
 
VI SPISER FELLES MIDDAG PÅ LØRDAGEN 
 
Bestilling av overnatting og mat til Britt Kristin Hamre, tlf 
96624993/90910339 eller e-post: britt@torpomoen.no. 
Mer info om Torpomoen: www.torpomoen.no 

VEIBESKRIVELSE 
Torpomoen ligger i Ål kommune, mellom Gol og Ål, helt 
inntil riksvei 7, og det er skiltet innkjøring. 

Offentlig transport 
Tog: Nærmeste togstasjon er Ål. 
Buss: Nærmeste bussholdeplass er rett ved innkjøringen til 
Torpomoen, for bussruter se Hallingekspressen, Sogn- og 
Fjordane ekspressen (stopper på Gol). Lokal bussruter fin-
ner du her: http://bk.reiseinfo.no/ruter/r/330.htm 

GAVEPREMIER, ANNONSERING OG STAND 
Vi setter stor pris på alle bidrag til premier til utstillingen. 
Ønsker du å ha stand på utstillingen? 
Ønsker dere å ha annonse i utstillingskatalogen? 
Kennel/firmaannonse 1/2 side kr. 100,- 1/1 side kr. 200,-. 
Halv pris for medlemmer av NSHK. 
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis annonse. 
Kontakt Tone Beate Hansen, mobil: 99275260, e-post: to-
ne_b_hansen@hotmail.com 

VELKOMMEN TIL NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS 
SPESIALUTSTILLING LØRDAG 25. MAI 2013 

Vårens store begivenhet, Spesialutstillingen, finner sted på Torpomoen, Hallingdalen.  
Dommer: Arvid Göransson, Sverige 


