
Norsk Spaniel Klub og Norsk Spaniel Klub  
avd. Rogaland inviterer til hovedutstilling, 
utstilling og valpeshow 
 
Sted: Orrehallen, Roslandsvegen 358, 4343 ORRE 
Dato: Lørdag 18. og søndag 19. september 2021 
Dommere: Anne Buvik og Virpi Montonen 
 
Utstilling  
Det deles ut stor-cert begge dager. Begge dager vil det bli satt opp finaler for BIS valp, BIS junior, BIS 
brukshund, BIS veteran og BIS.   
I tillegg vil det på søndagens utstilling bli kåring av beste Rogalands eide hund. 
Barn og Hund: Påmelding og betaling på stedet 
 
Rasefordeling 
Hovedutstillingen 18.sept 
Anne Buvik: Amerikansk cocker spaniel, engelsk springer spaniel, field spaniel, sussex spaniel 
Virpi Montonen: Clumber spaniel, engelsk cocker spaniel, irsk vannspaniel, welsh springer spaniel 
Utstilling avd Rogaland 19.sept  
Motsatt av Hovedutstillingen 
 
Festmiddag på lørdag 
Endelig åpnes det for sosial aktivitet og vi satser på en helg hvor vi skal feire årets hovedutstilling sammen 
med venner fra spanielsmiljøet.  Det er reservert lokaler på Bryne Kro og Hotell hvor utstillere og 
funksjonærer inviteres til middag og utdeling av diplomer for årets vinnere fra 2020.  
 
Informasjon om utstillingene, dommerpresentasjoner og annen praktisk info vil bli lagt ut på 
www.spaniels.org og på facebook.  
 
Praktisk Info:  
 
Påmelding til begge utstillinger fra Norsk Kennel Klub - terminliste 
Manuell påmelding: NSK avd. Rogaland, v/Bente Aase Duckett e-post: benteaase@hotmail.com  
 
Festmiddag og overnatting 
Bryne Kro og Hotell ligger ca 6 km fra utstillingsplassen og tilbyr overnatting til rabatterte priser dersom du 
oppgir NSK utstilling ved booking. Bestilling av overnatting og reservering av bord for festmiddag kan 
sendes til: solvi@brynekro.no med info: NSK utstilling. 
 
Priser: 
2 retters meny   Kr 385,- per person  
Enkeltrom inkl frokost  Kr 745,-  
Dobbeltrom inkl frokost Kr 950,-  
Tillegg for hund   Kr 100,- pr natt  
 
Bobiler kan benytte oppstillingsplasser i tilknytning til utstillingsområdet ved Orrehallen.  
Pris for strøm kr 200,- pr bil – Vippses til #10724 – arrangement Orreil. 
Kontakt for bestilling av bobilparkering: bobil@orreil.no  
 

Velkommen! 
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