Norsk Lundehund Klubb
inviterer til treff og utstilling

Sanngrund Camping, Skarnes
7. - 9. juli 2017

Program for helgen*
Fredag 07.07

kl 13:00 Mentaltest
kl 18:00 Info fra Giardia gruppen
kl 19:00 Årsmøte i Norsk Lundehund Klubb

Lørdag 08.07

kl 10:00 Spesialutstilling med utdeling av stort cert., 
dommer Eivind Mjærum
kl 18:00 - 22:00 Festmiddag med biffgryte, dessert, kaffe med litt attåt. Pris ca 360390. Det blir glutenfritt alternativ, så gi b
 eskjed dersom du trenger
det

Søndag 09.07

kl 10:00 Medlemsmøte, hvor ordet er fritt
kl 12:00 Mønstring Prosjekthundene
kl 13:00 Mentaltest

* Foreløpig program - tidspunktene kan bli endret

Påmelding
•
•
•
•

Påmelding til utstillinga skjer elektronisk via NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 31.05.2017. Spørsmål
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Utstilling".
Påmelding til mentaltest sendes til spesial@lundehund.no og merkes "Mentaltest". Opp til 18
deltakere. Påmeldingsfrist 31.05.2017.
Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet på utstillingsdagen.
Påmelding til festmiddag sendes til spesial@lundehund.no og merkes «Festmiddag». Frist for
bindende påmelding til festmiddag: 24.06.2017.

HUSK: ALLE MÅ VISE GYLDIG VAKSINASJONSKORT FØR DE SLIPPER INN PÅ UTSTILLINGS
PLASSEN. DE SOM HAR MED SEG HUND SOM IKKE SKAL STILLE I KONKURRANSEN MÅ OGSÅ
VISE GYLDIG VAKSINASJONSKORT. ALLE HUNDENE SKAL VÆRE VAKSINERT I HENHOLD TIL
NKKs REGLER. VALPER UNDER 4 MÅNDERS ALDER HAR IKKE ADGANG TIL UTSTILLINGS
PLASSEN.

Praktisk informasjon
Felles epostadresse for hele arrangementet er
spesial@lundehund.no.
Hver enkelt tar selv kontakt med campingen, på epost
booking@sanngrund.no eller tlf 62 96 46 60, for hytte
bestilling, samt bobil og campingvogn b
 ooking. Viktig
at dere oppgir at det gjelder Norsk Lundehund Klubb
sitt treff.
De fleste som tidligere har registrert seg hos Gro W.
Viken har fått hytte. De største hyttene er fullbooket,
men det er noen få små hytter igjen, som er uten dusj
og toalett, men ellers stort sett utstyrt som de andre.
Disse ligger like ved servicehuset. I tillegg er det en
stor handicap-hytte, men der er det ikke tillat med
hund.

Det finnes også et annet sted i nærheten, som tillater
hund: Slobrua Gjestegård, Slomarka 4, 2100 Skarnes.
Tlf 62 96 10 03. Enkeltrom og dobbeltrom kan reser
veres på booking@slobrua.no. Viktig at dere oppgir
at det gjelder Norsk Lundehund Klubb sitt treff.
Et slikt treff er avhengig av at flere hjelper til. Vi har
mange oppgaver som må løses. Hvis du kan bidra
så sende epost til spesial@lundehund.no

og merk
eposten med ”Dugnad”.
Det blir mulighet for å kjøpe mat og drikke i k afeteriaen
på campingplassen.

