UTSTILLING
Norsk Polarhundklubb , avdeling Midt-Norge

2 5. sept
2021
Grønlandshund

Samojedhund

Yakutian laika

Siberian husky

Alaskan malamute

Velkommen til Levanger

VELKOMMEN

Info

Ansvar

Utstilling Norsk Polarhundklubb, avdeling
Midt-Norge
Sted: Levanger Camping
Dato: 25. september 2021
Tid: Bedømmelsen starter 10:00

Utstiller er selv ansvarlig for sin(e) hund(er)
under oppholdet på utstillingen. Utstiller er
også ansvarlig for at hunden(e) møter til
bedømmelse til riktig tid. Alle hunder må ha
gyldig vaksinasjonsattest, ikke eldre enn to år,
og ikke nyere enn to uker for førstegangsvaksinering.

Dommere
Ring 1:
Arvid Göransson (S) dømmer alaskan malamute, siberian husky og yakutian laika
Ring 2:
Anne Indergaard (N) dømmer grønlandshund
og samojedhund
Det kåres Best in show i følgende kategorier:
- valp
- junior
- brukshund
- veteran
- avl
- oppdrett
- best in show voksen
(Alle BIR-hunder går direkte til Best in
show-finalene. For å konkurrere om BIR/BIM
junior, brukshund og veteran må hunden
oppnå premiering excellent).
Det blir selvsagt BARN & HUND :)

Utstilling skal være gøy, både for hund,
handlere, dommere og andre.
Derfor vil vi oppfordre alle til å håndtere
hundene sine på en best mulig måte. Alle som
deltar på våre utstillinger må følge Mattilsynets
regler for hundehold og behandling av hunder.
Vi oppfordrer alle til å plukke opp etter hundene sine, så blir det rent og pent når vi drar
igjen også.
Vi arrangerer utstillingstrening ved ringene
fredag 24. september fra ca. 19:00.
Kontaktinfo:
Generelt: Lise Rånes tlf 950 22 980
Utstillingsleder: Ann Elin Wolstad tlf 920 17
960
Veterinær: Smådyrvakt Trøndelag 90810100

SPONSORER OG PREMIER

Vi ønsker å takke våre fantastiske sponsorer
for all støtte og samarbeid! Uten dere hadde
det ikke blitt så mange flotte premier på
utstillinger og samlinger i Norsk Polarhundklubb.
Alle med CK, BIR/BIM, samt plasseringer
i Best in show får premier. I tillegg er det
loddsalg på stedet med supre premier som alle
med vinnerlykke kan få med seg hjem.
BIR/BIM-rosetter, samt cert og eventuelt
championat deles ut i ringen. Andre rosetter
kan kjøpes i sekretariatet.

VALPER

VOKSNE

Om Norsk
Polarhundklubb
Norsk Polarhundklubb, som samarbeider med
Norsk Kennel Klubb, er forvaltningsansvarlig
for rasene grønlandshund, samojedhund, yakutian laika og canadian eskimo dog. Fire raser som hører til ytterpunktene i hundeverden
når det gjelder ekstreme egenskaper som
kuldetoleranse, nøysomhet og utholdenhet.
Norsk Polarhundklubb ble stiftet i 1937, og het
den gang Norsk Grønlandshundklubb. Etter
omlag 20 år ble det vedtatt at klubben skulle
representere de fire polare spisshundrasene
alaskan malamute, grønlandshund, samojedhund og siberian husky. I tillegg ble også
den asiatiske rasen chow chow med. Klubben
skiftet nå navn til Norsk Polarhundklubb. Etter
noen år trakk siberian husky (1972) og chow
chow (1977) seg ut for å danne egne raseklubber. Det samme gjorde alaskan malamute
i 2007. I 2020 ble rasene yakutian laika og
canadian eskimo dog besluttet å skulle tilhøre
Norsk Polarhundklubb. I dag har klubben ca.
700 medlemmer fordelt over hele landet, en
avdeling i Midt-Norge og ca. 60 tillitsvalgte på
landsbasis. Klubben har et bredt sammensatt
styre.
Les mer om oss på:
www.polarhund.no

