
 

 

Norsk Retrieverklubb avd. Tromsø og Omegn ønsker 

velkommen til utstilling i Tromsø, 12. Juni 2022. 

 

VIKTIG INFO OM ARRANGEMENTET   

Norsk Retrieverklubb avd. Tromsø og Omegns utstilling blir arrangert på Tromsø Hundeklubb 

Tromsøysundvegen 330, 9022 Krokelvdalen.  Arrangementet er utendørs på grusbane.     

Parkering   
Parkering skjer på anvist område, følg vaktenes veiledning. Dette gjelder både bobiler og andre biler.   
Parkering koster kr 80,-   

Vipps: 742745 

   

Sekreteriat 

Retriverklubbens sekretæriat befinner seg i underetasjen på klubbhuset, inngang under trappa. 

Her får du hentet ut premier og kjøpt rosetter. 

 Vipps: 21864 

 

Kafe  

I hovedetasjen har Tromsø hundeklubb kafé hvor man kan få kjøpt litt av hvert. 

Utstillingstelt   
Det er IKKE anledning til å sette opp telt inne på arrangementsområdene.   

Hunder som blir «Best i rasen» kan delta i BIS finaler.  
Finalene blir avholdt når alle raser er ferdig.  
BIS Valp vil bli avholdt direkte etter valpeshowet. 

Nedenfor finner du oppsett for de forskjellige arrangementene. Spesifikk oppmøtetid for din rase finner du 

i PM. Husk at du må komme inn på området ½ time før oppmøtetiden for din rase. Alle deltagere vil bli 

registrert ved ankomst til sitt område, husk avstand mens du venter på å bli sluppet inn.  

Katalogen vil også bli lagt ut på vår hjemmeside før bedømmelsen starter. Det vil ikke bli anledning til å 
kjøpe katalog. 

Lurer du på noe? 

Send epost til Åke: aakejoh@online.no 

eller ring på: 928 38486 

Ha en fin utstillingshelg    😊
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PM - Ringoversikt 

ARRANGEMENTSOVERSIKT, Norsk Retrieverklubb avd. Tromsø og Omegn 
 

Søndag 12/6- 2022 

 

 

Vi gleder oss til å se deg i Tromsø, og vi håper det 

blir hyggelige arrangementet. Vi ber alle om å følge 

de anvisninger som er gitt i forhold til selve 

arrangementet og smittevern.   

OBS! Klokkeslettene på 

tidsskjemaet i programmet, er den 

tiden rasen din skal bedømmes. Du  

er velkommen inn i ditt område 1/2     

time før dette tidspunktet!

 


