Norsk Lundehund Klubb
sammen med Svenska Lundehundsällskapet
inviterer til Lundehunddagene 2022
på Morokulien i Innlandet
29. - 31. juli 2022
PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 29. juli
Kl. 10:00 - 11:00

Ringtrening på Fredsplassen ved Morokulien Camping.

Kl. 11:00 -

«Kom som du er». Uoffisiell utstilling som er åpen for krysningshunder og kryptorkide på
Fredsplassen ved Morokulien Camping. Påmelding fra kl. 10:00 på stedet og kostnad er kr.
150,- pr. påmelding. Dommer er Christen Lang.

Kl. 13:00 - 17:00

Informasjonsmøte om Krysningsprosjektet, erfaringer så langt, faglige anbefalinger, veien videre
og hva det vil si å åpne stamboken for norsk lundehund. Det bli vist fram et stort antall
prosjekthunder. Vi legger opp til et romslig program med god tid til spørsmål og diskusjon.
Gratis adgang og bevertning. Møtested er G-Kroen. Påmelding til leder@lundehund.no

17:00 - 19:00

Åpent medlemsmøte m/premieutdeling for Årets aktivitets- og utstillingshund.
Møtested er G-Kroen.

Kl. 19:30 -

Grilling på gapahukplassen på Morokulien camping. Ta med grillmat og drikke.

Lørdag 30.juli
kl. 09:00

kl 19:00 -

Søndag 31.juli
Kl 09:00 –

Norsk Lundehud Klubb sin spesialutstilling med spesialdommer Christen Lang ved Morokulien
camping. Påmelding til utstilling skjer elektronisk via NKK (nkk.no), Påmeldingsfrist
03.07.2022. Spørsmål om utstillingen kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin,
utstilling". Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet til NLK på utstillingsdagen. Fordi
utstillingsplassen ligger i grenseområdet anbefales at norske hunder som oppholder seg der være
behandlet mot revens dvergbendelorm. Utenlandske hunder må ha slik behandling og hunde
pass.
Svenska Lundehundsällskapet välkomnar er på middag på G-kroen . Mer informasjon kommer
att finnas på vår hemsida www.lundehund.se. Anmälan/påmelding görs på hemsidan www.
lundehund.se/aktiviteter/utstallningar. Vänligen meddela allergi vid anmälan av middagen.
Svensk Lundehundsällskaps spesialutstilling med dommer Hans-Åke Sperne, ved Morokulien
camping. Informasjon om påmelding for norske utstillere legges ut på www.lundehund.se. Fordi
utstillingsplassen ligger i grenseområdet anbefales at norske hunder som oppholder seg der
være behandlet mot revens dvergbendelorm. Utenlandske hunder må ha slik behandling og
hundepass.

NB: alle må vise gyldig vaksinasjonskort før de slipper inn på utstillingsplassen. De som har med seg hund som ikke skal
stille i konkurransen må også vise gyldig vaksinasjonskort.
Fordi utstillingsplassen ligger i grenseområdet bør hunder som oppholder seg der være behandlet mot revens dvergbendelorm.
Kontakt gjerne veterinær for nærmere informasjon om behandling mot revens dvergbendelorm (ormekur). Utenlandske
hunder må ha hundepass. Alle hundene skal være vaksinert i henhold til NKKs regler. Valper under 4 månders alder
har ikke adgang til utstillingsplassen.
For SLS-utstillingen, se www.lundehund.se.
Lundehunddagene 2022 gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale smitteverntiltak og med
forbehold om at Covid-19 situasjonen tillater det.
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PRAKTISK INFORMASJON
Overnattingssteder
Morokulien camping har hytter av
enkel standard, og plasser for bobiler/
campingvogner som ligger rett ved
utstillingsplassen. Bestilling av hytte
gjøres via epost morokuliencamping@
gmail.com. Ingen forhåndsbestilling av
plass til bobil/campingvogn.
Montebello camping er 1 min
kjøretur/9 min gange unna – har
hytter i ulik standard og størrelse og
plasser til bobiler/campingvogner. De
ønsker helst booking via hjemmesiden
www.montebellocamping.no, men
man kan også booke via e-post booking@montebellocamping.no dersom
man ikke ønsker å legge ut for hytta
ved bestilling. Ingen forhåndsbestilling av plass til bobil/campingvogn.

G-kroen motell (5 min gange fra utstillingsplassen): man kan booke via
hjemmeside www.g-kroen.no eller via
e-post post@gkroen.no dersom man
ønsker å betale nærmere ankomst.
Man kan bestille enkel frokost på
G-kroen.
De to campingplassene har til sammen
god kapasitet til bobiler/campingvogn
og de er sikre på at de har plass til alle
campere.
Annet
Felles epostadresse for lundehunddagene er spesial@lundehund.no.
Spørsmål kan sendes til denne e-post
adressen.
Dersom noen ønsker å bidra under
arrangementet, send e-post til s pesial@
lundehund.no.

Foto Peter Aronsson

Stolt sponsor av
Norsk Lundehund Klubbs
Spesialutstilling 2022


Norsk lundehund klubb arrangerer et åpent

Informasjonsmøte om krysningsprosjektet
Kl 13.00 – 17:00 på G-Kroen, Morokulien fredag 29. juli 2022
12:30 - 13:00

Registrering

13:00

Velkommen v/Merete Evenseth

13:05 - 13:40

Status og faglige anbefalinger for krysningsprosjektet
v/Hanna Gautun og Ingvild Espelien, ASU

13:40 - 14:00

Spørsmål

14:00 - 14:45

Visning av prosjekthunder utendørs
v/Christen Lang, ASU

14:45 - 15:15

Pause for lufting av hunder

15:15 - 16:00

Pizza

16:00 - 16:40

Hva vil det innebære å åpne stamboken for norsk lundehund?
v/Ingvild Espelien, ASU

16:40 - 17:00

Spørsmål og kaffe

17:00

Slutt

Vi legger opp til et program med tid til spørsmål og diskusjon. Det vil bli servert pizza underveis.

Møtet er gratis, men av hensyn til planleggingen ber vi om at interesserte melder seg på
e-post til leder@lundhund.no .
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