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Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold  

 
Vi ønsker dere velkommen til utstilling 

Ved Stokkehallen lørdag 14.mai 2022 

Gateadresse: Rørkollveien 2, 3160 Stokke  
 
Utstillingen er utendørs 

 

 

Vedlagt følger startnummer for din(e) hund(er).  

Hvis startnummeret ikke er vedlagt må mangler ordnes i sekretariatet snarest etter ankomst til 

utstillingen. 

Husk å ta med kvittering for betalt påmeldingsavgift hvis du skal hente startnummer i 

sekretariatet. 

 

Oppmøtetider og ringnummer: 

 

Ring 1:       

Dommer: Gudrun Brünnstrøm     

Ringsekr.: Anita H Engebakken-Fjell  

Skriver:  Nadia Haugen   

 

Flat valper  3 stk    kl. 09.00 

Flatcoated retriever 48 stk    Hanner kl. 09.00 

       Tisper kl. 11.00 

 

Ring 2: 

Dommer: Margaret Woods 

Ringsekr.: Wenche Gulbrandsen   

Skriver: Anita Wisnes 

 

Golden valper 8 stk   kl. 09.00 

Golden voksne 54 stk   Hanner kl. 09.00 

      Tisper kl. 11.00 

 

 

Ring 3: 

Dommer: Nina Skjelbred      

Ringsekr.: Lisbeth Eriksen       

Skriver:  Erikas Raciunas 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN7996x501590826&id=YN7996x501590826&q=Stokke+idrettsanlegg%3a+Stokkehallen&name=Stokke+idrettsanlegg%3a+Stokkehallen&cp=59.21970748901367%7e10.277070999145508&ppois=59.21970748901367_10.277070999145508_Stokke+idrettsanlegg%3a+Stokkehallen
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Labrador valp 5 stk   kl. 09.00 

Labrador voksne 22 stk   kl.09.00 

Toller valp  11 stk   kl.11.00 

Toller voksne  24 stk   kl.11.00 

 

 

OBS! Alle tider er ca.tider 

 

Sekretariat:   Anne Mette Sletthaug 

Utstillingsleder:  Knut Mathisen 

 

 

NB! For alle hunder må det kunne forevises vaksinasjonsattest ved inngang. Attesten må ikke 

være eldre enn 3 år. 

Valper som er under 12 uker gamle kan ikke tas med til utstillingen. 

 

Ta med vannskål og teppe til hunden og en stol til deg selv. 

 

Toaletter er tilgjengelig på oversiden av idrettshallen. Hunder kan ikke tas med til toalettene 

 

De vil være kiosk på stedet som selger kaffe, mineralvann, kaker og pølser. All betaling går 

med Vipps. Ingen kontanter. 

 

Parkering: kr. 50,- Vipps på forhånd til 21510. Kvittering vises til parkeringsvakt 

 

Bobiler er hjertelig velkomne. De kan parkere på baksiden av hallen både langs veien og på 

parkeringsplassen. Det vil være en behjelpelig parkeringsvakt på fredag ettermiddag.  

NB! Ingen strøm til bobil 

 

Utstillingsplassen ligger ved kunstgressbaner og skole. Det er ikke lov å lufte hund på 

kunstgressbanene. Vær nøye med å plukke opp etter hunden slik at vi kan låne området en 

annen gang. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Anne Mette Sletthaug +47 928 27 497, ams@fabfour.no 

 

 

 

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG HUNDEDAG! 
 

Veterinærbestemmelser: 

Vaksinasjonsattest (ikke eldre enn 3 år) må forevises på forespørsel.. 

Ansvar: 

Ustillingen holdes etter Norsk Kennel Klubs utstillingsregler. Eieren er selv ansvarlig for sin hund under utstillingen, og skal passe på å 

holde det ryddig etter seg og sin hund. Utstilleren er også ansvarlig for at hunden møter til bedømmelse i riktig ring og til rett tid. Møt i god 

tid og les tidsskjema som er oppslått ved ringen. Følg ringsekretærens anvisninger nøye! 
Utstilleren kan forlate utstillingen når egen hund er ferdig bedømt, men unntatt er de hunder som er uttatt til å delta i finalekonkurransene. 
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