
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med NSK avdeling Trøndelag ønsker Norsk Spaniel Klub 

velkommen til årets hovedutstilling med storcert for spanielrasene søndag 28. 

juni på Byneset i Trondheim.  Fredag 26.juni arrangerer avdeling Trøndelag 

sin avdelingsutstilling på samme sted. 

Absolutt siste påmeldingsfrist for begge utstillinger er 13.06.2020 

Startnummer blir ikke skrevet ut på stedet, det må utstillere sørge for å få skrevet ut. 

Fredag 26. juni klokken 14.00  Arrangør: NSK avd. Trøndelag:  

Marianne Holmli dømmer cocker spaniel og welsh springer spaniel 

Line Haugen dømmer engelsk springer spaniel 

Jan Hereid dømmer øvrige spaniels og alle valper 

 

Påmeldingsavgifter:  

Voksen (junior, unghund, bruks, åpen og champion): kr 350 

Valp: kr. 150    Veteran 8-10 år: kr. 150    Veteran over 10 år: Gratis! 

Du må melde på din veteran på e-post til tonegl2002@yahoo.no for å få rett pris.  

Har du spørsmål er det også Tone Gausdal du skal kontakte.  

Søndag 28.juni klokken 09.00 Hovedutstillingen til Norsk Spaniel Klub med storcert:: 

Jan Hereid dømmer cocker spaniel og welsh springer spaniel 

Line Haugen dømmer amerikansk cocker spaniel og alle valper 

Marianne Holmli dømmer øvrige spaniels 

 

Påmeldingsavgifter:  

Voksen (junior, unghund, bruks, åpen og champion): kr 400. 

Valp og veteran: kr. 200 Kontaktinfo: Kari Knutsen tlf: 97 17 89 40 

  



OBS!  

Alle tre dommerne er reservedommere for alle rasene og det kan skje dommerbytter for å tilpasse 

antall hunder til hver dommer med hensyn til smittevern.  

I tillegg blir det kun avholdt tre finaler BIS, BIS-veteran og BIS-valp  

Det blir BIS og BIS-veteran straks alle hundene er ferdigdømt. 

Det blir BIS-valp umiddelbart etter at alle valpene er ferdigdømt i sin ring. 

Det vil bli tatt hensyn til gjeldende smittevernregler under utstillingen så det ikke er tillatt med 

publikum. Utstillere som er ferdig bedømt i ringen og som ikke gikk til finalene må dra når de er 

ferdige. Det blir ikke kiosk eller salg av andre varer på utstillingen.  

Vi oppfordrer til å betale parkering med Vipps, da det ikke blir håndtert kontanter på utstillingen. 

Spørsmål om overnatting, parkering osv: 

Vidar Sagmyr: 00 47 928 78 722 - vidar@sagmyr.no 

 

Hjertelig velkommen til en noe annerledes  

men forhåpentligvis veldig trivelig spanielhelg i Trondheim. 😊 
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