
 

Välkomna till Norsk Buhund Ringens  

Officiella utställning Villa Björkhagen, Jönköping 

Lördagen 6 augusti  kl 10.00 

Domare: Erna-Britt Nordin 

Klasser och anmälningsavgifter: 

Valpar 4-6, 6-9 mån. 175 SEK 

Juniorer 9-18 mån. 350 SEK 

Unghundsklass 15-24 mån. 350 SEK 

Öppen klass 15 mån. och uppåt 350 SEK 

Championklass 350 SEK 

Veteranklass 8 år och uppåt 175 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 DogFix Utställningsservice senast  10 juli 

Länk till anmälan kommer på hemsidan. 

OBS sista anmälningsdag är också sista inbetalningsdag! 

 

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 150 SEK, anmälan på plats. 

 

 



Huvudsponsor: Essential Foods Sverige 

 

 

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

För att boka en stuga, kontakta Ritva Lindström utstallning@norskbuhund.com eller telefon 0709-
627837. Sista datum för att boka stuga är 1 juni. 

Vi har bokat ett antal stugor (15st) i prisklass 890 resp. 1090/natt.   

4-bäddstuga, med plats för 4 personer. Varje stuga är på 16 kvm. Våra enrumsstugor har ett 
kombinerat rum med matplats och två våningssängar varav en är 120 cm bred och resten är 90 cm 
breda. Fullt utrustat badrum med dusch och toalett. Välutrustat pentry med husgeråd. På framsidan 
finns en liten veranda med tillhörande utemöbler och tillgång till grillplats en bit bort 

 

Bungalow för 2-3 personerVåra så kallade Bungalow ´Comfort’ är våra nyaste rum. De är utformade 

som fristående hotellrum med en modern interiör. Rummen har en terrass med utomhusmöbler och är 

invändigt utrustade med en dubbelsäng, en bäddsoffa, toalett, dusch samt TV. Totalt 3 bäddar för 

vuxna eller alternativt att 2 vuxna och 2 barn får plats. Frukost ingår alltid i priset och de städas och 

bäddas varje dag.  

      


