
 

 

Velkommen til Buhundens Nasjonaldag 
19. – 21. august 2016 på Hunderfossen Camping 

Fredag 19. august: 

Kl. 18.00-19.00 – Handlerkurs 
Vi inviterer til en time med et uformelt handlerkurs. Her 
kan du lære mer om hvordan du kan vise frem hunden 
din på best mulig måte. Kurset er gratis, og er du helt ny 
på utstilling er dette en fin gjennomgang å få med seg. 
Ta med deg et utstillingsbånd, om du har, og kom. Det er 
både lærerikt og sosialt. Hjertelig velkommen! 

Kl. 19.00 – Grilling 
Vi fyrer opp grillen i 19-tiden og håper at så mange som 
mulig vil være med på sosialt samvær og grilling utover 
kvelden. Ta med egen grillmat og drikke, og noe å sitte 
på.   

Lørdag 20. august  

Kl 10.00  Utstilling 

• Valpeshow 4-6 mnd og 6-9 mnd   Dommer: Christen Lang 

Elektronisk forhåndspåmelding innen 31.07.16 

• Offisiell utstilling med STORCERT    Dommer: Christen Lang 

• Pauseprogram: 5-kamp v/Ellen Enger Müller og Linda Karlsen. Påmelding 
på stedet. 

• Barn og hund – påmelding på stedet 

• Kåring av Norges Beste Buhund 2016 

Kun for kvalifiserte hunder, se regler nederst på siden. 

• Kåring av Beste svarte buhund 
Kåres blant utstillingens deltagere 

• Dagens vakreste hode og beste hale 

Påmelding på stedet (forutsetter at hunden er påmeldt utstillingen). 

• 60 meter Buhund Påmelding på stedet 

• Øyelysning med øyelyser Ernst Otto Ropstad  
Påmelding til utstilling@buhundklubben.no innen 31.07.16 

Kl 19.30  Middag på hotellet 

NBK inviterer til felles middag på hotellet. Menyen vil bestå av lammeskank med 
sesongens grønnsaker og potetstappe. Til dessert blir det crème brulée. Pris 
kr 355,- per person. Det finnes også en barnemeny; Pannekaker eller barnepizza. 
Kr 149,- pr. pers. Drikke kommer i tillegg. Påmelding innen 31.07.16 til 
anderskirs@gmail.com. Gi beskjed om eventuell matallergi ol.    

Søndag 21. august 

Kl. 10.00-12.00 

Kurs i rallylydighet. 
Dette avsluttes med et klubbmesterskap i rallylydighet. 
Her ser vi for oss 2 klasser, en rekruttklasse for de som 
ikke har startet offisielt - og en klasse 1 for de som har 
startet i offisielle konkurranser. 

Pris kr 200,- pr. ekvipasje. Påmelding på stedet.  

Påmelding: 

• Elektronisk påmelding via www.nkk.no  

(ev. på mail til utstilling@buhundklubben.no) 

• Frist for påmelding er 31.07.2016 

Utsatt frist er 10.08.2016. Det tilkommer 90 kr på 
påmeldingsavgiften 

• Pris: Valp kr 200,- / Voksne kr 350,-  

Andre priser gjelder ikke-medlemmer av NKK el. 
tilsvarende 

• Avgift innbetales: Bankkontonr.: 5346.20.04725 
SWIFT: DNBANOKKXXX – IBAN: NO19-53462004725 
OBS! Gjelder kun påmelding via epost 

NB! Giro merkes med hundens fulle navn og reg.nr. 

Overnatting: 

Hotellrom / Campinghytte: 

Vi har reservert en del hytter både med og uten bad/wc, og noen få hotellrom. 
Disse er reservert til og med 1. juli. For bestilling, ta kontakt med Hunderfossen 
Hotell og Resort på tlf. 61 27 40 00 eller e-post: hotell@hunderfossen.no 

 
Bobil/campingvogn/telt: 

Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. Ta kontakt på tlf. 61 27 
73 00 / 47 46 15 09 eller epost resepsjon@hunderfossen-camping.no. 
Webside: www.hunderfossen-camping.no  

Statutter for Norges beste buhund                                                                                                                                                        Vedtatt 01.04.06 

1. Pokalen til "Norges beste Buhund" er satt opp av Buhundklubben Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhundeiere i 
hele landet til å delta på klubbens og avdelingens utstillingsarrangementer samt NKK's utstillinger rundt om det ganske land. Videre er det et håp og et 
ønske om at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på "Buhundens Nasjonaldag" for å konkurrere om tittelen "Norges Beste Buhund". 

2. Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKK's eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med "Buhundens Nasjonaldag" forrige år og frem til og 
med siste utstilling eller sjå før "Buhundens Nasjonaldag" samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen "Norges beste Buhund". Samtlige 
kvalifiserte skal av klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen. 

3. Konkurransen om "Norges beste Buhund" skal foregå etter at den offisielle utstillingen, evt. sjået er gjennomført. 

4. Pokalen skal være en vandrepokal og den skal være i vinnerens eie frem til "Buhundens Nasjonaldag" det påfølgende år. Den hunden som blir kåret til 
"Norges beste Buhund" skal også ha en "minipokal" med inngravering, som skal være til odel og eie. 



 

 

Nasjonaldagen 

Så nærmer vi oss nok en gang årets høydepunkt for oss buhundentusiaster - Buhundens nasjonaldag. Stedet er 

Hunderfossen Camping ved Lillehammer, datoen er 19 – 21. august. På programmet har vi som vanlig Valpeshow, 
Offisiell utstilling, Hund og barn, kåring av Årets buhund, Beste svarte, vi skal kåre Vakreste hode og Flotteste hale, 
og selvfølgelig skal vi se hvem av de firebeinte som er raskets på 60 m. Og innimellom dette skal vi snakke sammen, 
hygge oss og beundre hverandres hunder. Vi har tradisjonen tro kiosk der vi serverer enkel mat og drikke, og det blir 
loddsalg. Vi tar i mot premier til loddsalget med takk. Vi håper naturligvis at sola skinner og bidrar til å gjøre dagen 
minnerik.  

Det vil også i år bli mulighet for øyelysning, vi oppfordrer til å benytte muligheten. Øyelyser er som vanlig Ernst Otto 
Ropstad. Send en epost til utstilling@buhundklubben.no med hundens registreringsnummer og navn innen 31.07.16 
for påmelding. Anbefalingen for Norsk buhund er øyelysning ved 1, 4 og 7 års alder, eller årlig for hunder i avl.  

Når vi er ferdig med utstillingen, 60-meteren og alt det andre som skal skje på dagtid samles vi til middag på hotellet. 
Pris for middag og dessert (eksl. drikke) er kr 355,- per person. Vi håper mange vil være med oss utover kvelden. 
Send påmelding til utstilling@buhundklubben.no innen 31.07. Vi må vite navn og antall.  

For å få arrangementet til å gå knirkefritt er vi avhengig av litt hjelp fra våre medlemmer. Kunne du tenke deg å 
hjelpe til? Send oss en epost til utstiling@buhundklubben.no.   

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!  

 


