
ARBEIDSUTVALGET FOR SKOTSK HJORTEHUND 
INVITERER TIL OPEN SHOW  

 

Lørdag 10. juni 2017 
på Konnerud v/Drammen 

 
Merk! 

Norsk Kennel Klub avholder International utstilling i Oslo/Ekeberg den 11.06. 
 Påmeldingsfrist: 8.mai /  
forlenget  påmelding 22 mai. 
 (Dommer for Skotsk Hjortehund: Zafra Sirik, Israel 
 Gruppedpmmer:  
 

 

Open Show: 
 

Dommer:        Ingela Kyrklund,  Kennel Colt`s, Sverige 
Påmeldingsfrist:       Mandag 15. mai 2017   
Påmeldingsavgift:       Kr.  300,- pr. hund - alle klasser  
Anmeldelsen(e) sendes til:  Brit Sørum 
         Veimot Gård, Verksvn. 26 B, 3031 Drammen 
         E- post: brisorum@online.no   
Kontonummer:       7044.66.57214- Hjortehundutvalget   
                          v/Brit  Sørum 
                                                                          Veimot Gård, Verksvn. 26 B 
       3031  Drammen              
   

Utenlandske utstillere kan betale på utstillingen. 
Vi minner om at påmeldingen er økonomisk bindene 

 
Eventuelle spørsmål kan stilles til: 

n   Brit:      tlf. nr. 32.88.70.16/mobil  nr.911 48383 
n   Liv :     tlf. nr. 32.88.45.15/mobil nr.900 83225 

 
 

Vår utstilling er uoffisiell. Dette innebærer at hannhunder med 
testikkelfeil og hunder med ukorrekt pels har lov til å delta.    
 
Det deles ikke ut certifikat på denne utstillingen. 
Klasseinndelingen er også annerledes enn på offisielle utstillinger.   
Se vedlagte påmeldingsskjema. 

 
Deltagerne inndeles i kjønn og aldersgrupper og de 5 beste 
hannhundene og de 5 beste tispene konkurrerer til slutt om  

 

BEST IN SHOW 
 
 
 
 
                       

                                                                                             
                                            



ARRANGEMENTET: 
Det hyggelige med å delta på vårt  Open - Show er at alle hjortehundeiere kan 
komme sammen til en hyggelig og avslappende dag. 
HER ER DET VIKTIGSTE IKKE Å VINNE MEN Å DELTA.    
 

GRILLFEST: 
Etter utstillingen samles vi ved grillen og koser oss. Vi håper at alle deltagerne blir 
med på festen.  
Grillmat koster kr. 250,- pr. person. 
Menyen: Diverse kjøtt, pølser og laks. Tilbehør: Bernaicesaus,  gratinerte poteter, 
potetsalat, salat.  Dessert: Kaffe og verdens beste kake.  
1 fl. mineralvann, alkoholfritt øl eller lettøl er inkludert i prisen. 
Barnemeny: Pølser med tilbehør og iskrem til dessert . Gratis for barn under 12 år. 
 
NOTÉR PÅ PÅMELDINGS-SKJEMAET OM DERE ØNSKER Å BESTILLE GRILLMAT. 
 
Hvis det blir mange som melder seg på grillfesten, blir det dessverre ingen 
anledning til å melde seg på utstillingsdagen.  Først til mølla -------. 
 

Det vil bli muligheter til å få kjøpt mineralvann, kaffe og noe å spise, 
mens utstillingen pågår. 
 

PREMIER: 
Rosetter til de 5 beste i hannhund- og tispeklassene samt 
Best in Show plasserte hundene. 
I tillegg kommer andre premier. 
 

KATALOGEN: 
Katalogen er gratis for utstillere.  
Tilbud til oppdrettere: 
Gratis rad - annonse til alle oppdrettere som stiller ut. 
 

OVERNATTING: 
Ønskes opplysninger om overnattingsmuligheter i Drammen – 
kontakt Liv Vogt Johansen. 
  

SALGSBODEN: 
Pins, krus, musematter, dørskilt (2 forskjellige typer) 
nett.  og post-it blokker,  alle med hjortehundmotiv. 
 
 
 
                       

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HUNDEDAG FOR 
HELE  FAMILIEN  

 
Arbeidsutvalget for Skotsk Hjortehund 

 Kirsten Walhovd - Liv Vogt Johansen -  
Ragnhild Raaness – Kristin Ellengsen – Mona Bidne - Brit Sørum 

 


