
 
   

 
 

Norsk Whippetklubb 
inviterer til spesialutstilling for whippet 

 med stor Cert 
 

Utstillingssted:  Vestby Hyttepark, Vestby 
Tidspunkt:   31. mai - 1. juni 2019 
Dommer: Arne Foss, Norge (Kennel Paper Moon) 
 Uoffisielle klasser: Audur Sif Sigurgeirsdottir, Island 
 

 
  
 
  
 
 
 
Hvis du ikke har mulighet til å melde på elektronisk, kan du sende din påmelding til  
Anne Mette Mikkelsen, Mons Slettens veg 21, 5265 Ytre Arna og betal til konto 
1503.79.86205. 
 
Påmeldingsavgift:  Eksteriør kr. 375,-. Valp kr. 250,-.   

 NB! Fra og med 3. påmeldte hund registrert på samme eier betales  
½ avgift. (Gjelder ikke valper)  
 

  
 

Telefonhenvendelser: 920 22 386 Anne Mette Mikkelsen, Påmelding/info 
    413 07 120 Kristin Hoff, info/premier 
    404 71 961 Rita Gulbrandsen, Kafeteria 
    410 12 568 Tove Vordal Brattreit, Premier & lotteri  
 

  

Elektronisk påmelding og betaling via www.nkk.no/ 
6. mai er frist for manuell og elektronisk påmelding,  

(utsatt frist er 17. mai, men da koster det 100 kroner ekstra) 
 



 
 
 
 
 
 

 
Program 

           Fredg 31. mai: 
Kl. 19.00 Ringtrening: Alle er velkommen som har lyst å få noen  

gode tips og råd dagen før utstillingen. Instruktør: Kristin Hoff 
kl. 20:00 Felles grilling ved ringen for alle – ta med egen mat. Styre sørger 

for griller. 
     
        Lørdag 1. juni: 

Kl. 09.00 Valpeshow og Spesialutstilling. 
Ved utstillingens avslutning vil det bli foretatt bedømmelse og 
premiering av beste oppdretter og avlsklasse samt alle uoffisielle 
klasser før BIS og BIM i de forskjellige klassene. 
Påmelding til de uoffisielle klassene gjøres i sekretariatet. 
 

Hytter og appartement 
Alle bestillinger/reservasjon av hytter og appartement skjer direkte til Vestby Hyttepark, telefon 64 
95 98 00. Dere må oppgi at dere skal på Whippetspesialen for å få rabatt. Vi har tidligere år erfart at 
hytter og leilighetene er populære. Vi oppfordrer derfor alle til å forsøke å slå seg sammen med 
kjente og utnytte kapasiteten best mulig! Det er lov å ha hunder i hyttene, men man må betale for 
utvask. 
 
Helsekontroll 
Mattilsynet krever at vi sjekker alle vaksinasjonspapirer på hunder som skal delta på utstillingen. Så 
måten vi løser dette på er at alle hunder som skal stilles ut, må komme på fredag eller før utstillingen 
starter på lørdag til Anne Mette Mikkelsen ved hytte nr 21 for å få stemplet nr lappen sin.  
 
Premier og premiekomite 
Vi ønsker å samle sammen mange flotte premier. For å fortsette denne tradisjonen trenger vi bidrag 
fra medlemmene. Har du lyst til å gi en premie? Ta kontakt med Tove Vordal Brattreit på tlf. 410 
12 568. 
 

 
Vel møtt til «Whippet Spesialen» alle sammen!   

        
       Hilsen Utstillingskomiteen 
 

  
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Barn & hund. Klassene: 4-10 og 10-14 år  
Åpent for barn mellom 4 og 14 år. I denne konkurransen skal ikke 
hunden bedømmes, men samarbeidet mellom barn og hund. 
Konkurransen er åpen for alle whippeter over 4 måneder.  
(Man kan delta med hunder som ikke er påmeldt selve utstillingen) 
 
Utenfor konkurranse 
Vi har også en klasse «utenfor konkurranse». Her kan whippeter som har 
testikkelmangel få en kvalitetsbedømming. Send manuell påmelding til 
Anne Mette Mikkelsen, Mons Slettens veg 21, 5265 Ytre Arna innen 6. 
mai.  Pris for denne klassen er kr 150 per hund som innbetales samtidig 
til konto 1503.79.86205 
 
Beste hode og uttrykk 
Dette er en uoffisiell konkurranse der dommeren skal kåre hvilken hund 
som har det vakreste hode & uttrykk i henhold til standarden. 
Konkurransen er åpen alle hunder over 4 mnd. Påmelding skjer i 
sekretariatet. (Man kan delta med hunder som ikke er påmeldt selve 
utstillingen) 
 
Beste bevegelse  
Dette er en uoffisiell konkurranse der dommeren skal kåre hvilken hund 
som har de beste bevegelsene i henhold til standarden. Konkurransen er 
åpen alle hunder over 4 mnd. Påmelding skjer i sekretariatet. (Man kan 
delta med hunder som ikke er påmeldt selve utstillingen) 
 
Beste par 
Dette er en uoffisiell konkurranse der handler stiller to like hunder 
sammen. Dommeren skal kåre hvilket par som ser og beveger seg best 
som par sammen. Konkurransen er åpen for alle whippeter over 4 
måneder.  
(Man kan delta med hunder som ikke er påmeldt selve utstillingen) 
 
Beste 3/4 generasjoner 
Dette er en uoffisiell konkurranse som man må melde på til i 
sekretariatet. Konkurransen går ut på å stille 3 eller 4 generasjonsledd. 
Generasjonene må bestå av rett nedadgående slekt.  
F.eks: Oldemor-Bestefar-Mor-Datter. 
Konkurransen dømmes av dommer, og det er typelikhet gjennom 
generasjonene som er betydningsfullt.  
Konkurransen er åpen for alle whippeter over 4 måneder.  
(Man kan delta med hunder som ikke er påmeldt selve utstillingen) 
 

Informasjon til utstillerne 
 

Rekkefølge: 
 
Valp 4-6 hannhund 
Valp 6-9 hannhund 
Beste hannhund valp 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Valp 4-6 tispe 
Valp 6-9 tispe 
Beste tispe valp 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juniorklasse hannhund 
Åpen unghundklasse hannhund 
Åpen klasse hannhund 
Brukshundklasse hannhund 
Championklasse hannhund 
Veteranklasse hannhund 
Beste hannhundklasse 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juniorklasse tispe 
 
Pause 
----------------------------------- 
Barn & hund 
Utdeling av årsrosetter 
 
Åpen unghundklasse tispe 
Åpen klasse tispe 
Brukshundklasse tispe 
Championklasse tispe 
Veteranklasse tispe 
Beste tispeklasse 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Avlsklasse 
Oppdretterklasse 
Utenfor konkurranse 
Beste Par 
Beste ¾ generasjon 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Beste hode og utrykk 
Beste bevegelse 
BIS & BIM Valp 
BIS & BIM Junior 
BIS & BIM Unghund 
BIS & BIM Brukshund 
BIS & BIM Veteran 
Best in Show & BIM 


