
 

 

Retrieverutstilling i Eidangerhallen 17. okt. 2021 

Norsk Retrieverklubb, avd. Telemark ønsker velkommen til utstilling!   

 

Ring: 1  Ring: 2 
Dommer: Bjerklund, Frank W, Norge  Dommer: Kjellevold, Stig Arne, Norge 
Ringsekretær: Ragnar Granly  Ringsekretær: Unni Kongelf 
Rase Ant Tid  Rase Ant Tid 
Flat Coated Retriever - Valp 16 10:00  Golden Retriever - Valp 12 10:00 
Chesapeake Bay Retriever 2 11:00  Labrador Retriever - Valp 7 10:00 
Curly Coated Retriever 1 11:00  Golden Retriever 38 11:00 
Labrador Retriever 27 11:00  Nova Scotia Duck Tolling Retriever 17 13:00 
Flat Coated Retriever 32 12:00     

Totalt 78   Totalt 74  
Skriver - Lill-Ann Berg  Skriver - Ragnhild Hv. Jensen 
Dommeraspirant – Lars Hjelmtvedt   

 

Bedømming av hundene starter kl. 10:00.  

På grunn av parkeringsforholdene på stedet, så ber vi om at ingen møter tidligere enn 30 min. før 

rasen skal bedømmes. 

Utstillingen er i Eidangerhallen, Tveitanvegen 16, 3946 Porsgrunn. 

Smittevern: 

Norge har opphevet alle restriksjoner når det gjelder Covid-19.  Likevel anbefaler vi utstillere, og 

andre, å unngå nærkontakt, samt bruke sundt folkevett når det gjelder håndhilsning og håndhygiene.  

Dommerne og annet personell vil ha Antibac tilgjengelig i ringen. 

Kiosk: 

Det blir ikke noe tradisjonelt kiosksalg i hallen.  Men vi kommer til å ha et meget enkelt salg av kaffe 

og noe å bite i.  Betaling for dette ønsker vi på Vipps nr.124867 

Toaletter: 

Hallen har toaletter som er åpne for utstillerne. 

https://retrieverklubben.no/telemark
https://www.bing.com/local?lid=YN7996x17545123658449721459&id=YN7996x17545123658449721459&q=Eidanger+Fotball&name=Eidanger+Fotball&cp=59.1160888671875%7e9.69629955291748&ppois=59.1160888671875_9.69629955291748_Eidanger+Fotball


 

Klipping: 

Det er ikke lov å klippe hunder i hallen.  Dette må gjøres utenfor hallen. 

Endringer: 

På grunn av antall påmeldte hunder så dømmer Frank Bjerklund også Flat valper. 

Dommere/Ringsekretærer/Skrivere: 

Vi har fått Frank W. Bjerklund og Stig Arne Kjellevold til å dømme for oss.  Som ringsekretærer har vi 

Unni Kongelf og Ragnar Granly.  Skrivere er Lill-Ann Berg og Ragnhild Hv. Jensen. 

Lars Hjelmtvedt skal gå som dommerelev på rasene som Frank skal dømme. 

Katalog/startnr.: 

Katalog vil ikke være tilgjenglig i hallen.  For de som ønsker et eksemplar, så må dette skrives ut før 

de ankommer hallen.  Dette gjelder også startnummer. 

En fullstendig katalog ligger ved dette skrivet. 

Vaksinasjon: 

Ihht gjeldene regelverk skal alle hunder være vaksinert.  Vi ber om at dokumentasjon på dette (pass-

vaksinasjonskort) bringes med inn i hallen, og vises når en blir bedt om det. 

Hunder under 4 mnd. har ikke adgang til hallen.  Dette ihht til regelverket pkt. 5.2. 

Premier er sponset av Royal Canin. 

Rosetter: 

Det vil bli delt ut følgende rosetter: 

• Rosetter til 1., 2., 3. og 4. plasser, samt BIR og BIM i hver klasse. 

• Rosetter for CK og Cert. 

• Rosetter for Utstillingchampionat og Brukschampionater (Rally-LP-AG-Jakt-Blod-Vilt). 

• Rosetter/Blomster for BIS, BIS valp, BIS bruks og BIS junior. 

• Rosetter for beste avls-klasse. 

• Rosetter for beste oppdretter-klasse. 

Parkering: 

På grunn av ombygging av en skole i nærheten er hallens p-plass opptatt av et midlertidig skolebygg.  

Vi har fått tillatelse av Rektor v/Tveten skole å bruke skoleplassen til parkering.  Adressa til skolen er 

Tveitanvegen 6, 3946 Porsgrunn.  Samme innkjøring som til hallen. 

Bilene bør settes så tett som mulig, slik at det blir plass til så mange. 

Er det spørsmål rundt utstillingen, kan undertegnede kontaktes på tlf. 95 75 40 22 

Styret - v/Bjørn Hv. Jensen 


