Välkomna till Norsk Buhund Ringens
Officiella utställning Lysingsbadet, Västervik
25 augusti (söndag) på Lysingsbadet kl 10.00
Domare: Boo Lundström
Klasser och anmälningsavgifter:
Valpar 4-6, 6-9 mån. 150 SEK
Juniorer 9-18 mån. 300 SEK
Unghundsklass 15-24 mån. 300 SEK
Öppen klass 15 mån. och uppåt 300 SEK
Championklass 300 SEK
Veteranklass 8 år och uppåt 150 SEK
Alla deltagare får en minnesgåva!
Halv avgift fr.o.m. tredje anmälda hund med samma ägare (gäller ej valp och veteran)
För att delta måste du vara medlem i NBR.
(gäller ej valpar 4-9 månader eller utländska deltagare, som dock måste vara medlemmar i egna landets
buhundklubb)
Anmälan sker till MG Event senast 28 juli
Länk till anmälan kommer inom kort till hemsidan.
OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag!
Anmälningsavgiften betalas samtidigt med anmälan med kreditkort.
Vi fortsätter med den s.k. Specialklassen för alla som inte vill eller kan delta på den officiella
utställningen. Man får en skriftlig kritik på sin hund. Kostnad 100 SEK, anmälan på plats.

Utställningen är på campingområdet och vill du boka husvagns- eller husbilsplats, kontakta campingen
via hemsidan www.lysingsbadet.se. OBS! tala om att du ska vara med på utställningen.

Det blir en gemensam middag på lördagkvällen, mer information senare. Anmälan till
utstallning@norskbuhund.com. Anmälan är bindande.
För att boka en stuga, kontakta Ritva Lindström utstallning@norskbuhund.com eller telefon 0709627837. Sista datum för att boka stuga är slutet av april.
Vi har bokat 22 stugor i prisklass 1075 (Ösel 1) resp. Dagö 960/natt.

Ösel 1:

Två våningar. På övervåningen (brant trappstege) två sovrum med två enkelsängar i varje. På
nedervåningen ett sovrum med två enkelsängar. Allrum med soffa och soffbord, TV. Bord
med sex stolar. Köksdel med spis, diskbänk, kaffebryggare, kylskåp, frys och mikro. Dusch
och WC. Veranda med trädgårdsmöbler. 6 bäddar, 59 m2

Dagö:

Två våningar. På övervåningen (brant trappstege) ett sovrum med två enkelsängar. På
nedervåningen ett sovrum med två enkelsängar. Allrum med soffa och soffbord. TV. Bord
med fyra stolar. Köksdel med spis, diskbänk, kaffebryggare, kylskåp och mikro. Dusch och
WC. Veranda med trädgårdsmöbler. 4 bäddar, 35 m2.

