Norsk Whippetklubb ønsker velkommen til valpeskue og cert
utstilling for whippet 17. august 2019.
Utstillingen avholdes på Birkebeineren stadion på Lillehammer, utstillingsplassen til NKK Lillehammer.
Vi har dessverre ikke fått en oversikt over hvor ringen er, men vi vil sende ut en epost til alle
påmeldere så snart vi får dette fra NKK.
Birkebeineren Skistadion
Sjøsetervegen 29
2618 Lillehammer

Programmet for dagen er:
Lørdag 17.08.

Kl. 09.00

Valpeshow og eksteriørutstillingen begynner.
Dommer: Aleš Novak, Slovenia (kennel Karstia).

Ring 1.

Kl. 09.00 Whippet valper (6)
Kl. 09.00 Voksne whippet (52)

Pause.

Finalering,

ca kl 14.00

Det vil bli annonsert i god tid. I pausen vil Beste Kryptokid/Kastrat samt
Barn & hund.
Dommer Barn & hund dommer: Sarah Brusethaug
Utstillingen fortsetter.
Uoffisielle klasser (beste bevegelse, beste hode og uttrykk,
beste par, beste generasjon, beste kryptokid/kastrater)
BIS & BIM Valp
BIS & BIM junior, unghund, bruks, veteran, avl, oppdrett og voksen.
Dommer: Aleš Novak, Slovenia

Det vil være veldig hyggelig både for utstillingskomiteen og for utstillerne om flest mulig bli så lenge
som mulig lørdag for å få med seg BIS-kåringene! Det vil også bli tatt bilder av alle klassevinnere, BIS og
BIM vinnere etter at alle finalene er ferdig, men før BIS Voksen finalen starter.
NB! Husk at det ikke er lov å ha med valper under 4 mnd på utstillingsplassen i følge NKK sine regler.
SEKRETARIATET & PREMIER
Vil være i telt ved selve ringen på utstillingsplassen, og åpner kl 08.00 på lørdag
Manglende betaling: Dersom du har fått ”XX” på nummerlappen, betyr dette at det er feil og/eller
mangler ved din betaling. Se informasjon som er trykket på nummerlappen. Hvis vi ikke har registrert
din betaling bes du henvende deg i sekretariatet på stedet, medbrakt gyldig kvittering på betalt beløp.

PARKERING
Det er det NKK som tar seg av parkeringen og tar betaling for dette.
PÅMELDING
til barn & hund, kryptokid/kastrat klassen, beste par, beste generasjon, beste hode & uttrykk og beste
bevegelser foregår i sekretariatet. Vær vennlig å foreta påmeldingene så tidlig som mulig. I
konkurransene barn & hund må hunden de konkurrerer med være en whippet. Hunder som skal være
med i konkurransene må være 4 måneder eller eldre.
PREMIER
Om noen ønsker å gi en premie til utstillingen tar vi gladelig imot det. De kan leveres i sekretariatet
lørdag morgen.
LOTTERI
Det er også i år lotteri. Lodd kan kjøpes i løpet av utstillingen lørdag. Trekningen vil skje før finalene. Vi
setter stor pris på om man tar med seg en gave til lotteriet! De som har gevinster til utlodningen bes å
levere disse i sekretariatet i god tid før trekningen. Inntektene fra lotteriet vil gå til klubbens
Helsefond.
WHIPPETUTSTILLINGEN
Starter kl. 09.00 lørdag, og utstillere (og alle andre) bes møte opp tidsnok.
Ved utstillingens avslutning vil det bli foretatt bedømmelse og premiering av kryptokid/kastrat klassen,
beste hode & uttrykk, beste bevegelse, beste par, beste generasjonsteam (minst 3 generasjoner), avlsog oppdretterklasse. Etter dette vil BIS og BIM kåres. De som har meldt seg på disse klassene bes å
holde hundene klare for dette. Rekkefølgen på alle klassene vil bli hengt opp ved sekretariatet og ved
dommerteltet.
ELEKTRONISKE KRITIKKER
Det vil i år være elektroniske kritikker, det vil bli satt opp link til hvor man finner disse på klubbens
hjemmeside, facebookside og i katalogen.
KAFE
Under utstillingen lørdag må man kjøpe det man ønsker av mat og drikke i kiosken til NKK, eller nyte
medbrakt.
FOTO
Vi er så heldig å ha fått flere til å ta bilder for klubben, men oppfordrer så mange som mulig å gjøre
dette og dele med klubben og bladet i etterkant!
VAKSINASJONSKONTROLL
Mattilsynet har i år forlangt at vi sjekker at alle hundene har gyldige vaksiner. Vi ber derfor alle ta med
nummerlapp, pass/vaksinebøker og vise det frem i sekretariatet lørdag før man skal i ringen.
Nummerlappen(e) vil da bli stemplet, og gir dermed hunden adgang til utstillingsringen.
NOEN PÅMINNELSER:
- Hunden skal være i bånd på utstillingsplassen
- Plukk opp hundemøkka etter dere samt all søppel.
- Ikke etterlat hund i bilen uten tilsyn! Det kan blir varmt
- Det er ikke tillatt å la hundene oppholde seg i møblene.
VETERINÆR
De fleste klinikkene er stengt på lørdag, skulle det være behov for veterinær, ta kontakt med
Mjøsvakta på tlf. 820 90 190

OVERSIKT OVER KLASSER OG ANTALL:
Whippet,
valp
Antall

Hannhund Hannhund
4-6 mnd
6-9 mnd
1
1

Tispe
4-6 mnd
2

Tispe
6-9 mnd
2

Total
6

Whippet
hannhund
Antall

JK

AUK

AK

BK

CHK

VET

Total

8

1

5

2

4

1

21

Whippet
Tispe
Antall

JK

AUK

AK

BK

CHK

VET

Total

12

5

12

0

1

1

31

SPØRSMÅL:
Skulle dere ha noen spørsmål ang utstillingen, så ta kontakt med en av oss i utstillingskomiteen:
920 22 386 Anne Mette Mikkelsen, Påmelding, info & vaksinasjon
413 07 120 Kristin Hoff, info, premier & lotteri
404 71 961 Rita Gulbrandsen, Premier & lotteri
410 12 568 Tove Vordal Brattreit, Premier & lotteri
......................................................................................................................................................................
Rekkefølge i ringen:
Valp 4-6 hannhund
Valp 6-9 hannhund
Beste hannhund valp
Valp 4-6 tispe
Valp 6-9 tispe
Beste tispe valp
Juniorklasse hannhund
Unghundklasse hannhund
Åpen klasse hannhund
Brukshundklasse hannhund
Championklasse hannhund
Veteranklasse hannhund
Beste hannhundklasse
Pause samt Barn & hund
Juniorklasse tispe
Unghundklasse tispe
Åpen klasse tispe

Brukshundklasse tispe
Championklasse tispe
Veteranklasse tispe
Beste tispeklasse
Avlsklasse
Oppdretterklasse
Kryptokid/kastrat klasse
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

Velkommen til en hyggelig whippetutstilling!!
Hilsen utstillingskomiteen

