
Välkomna till Norsk Buhund Ringens 

Officiella utställning Ånnaboda, Garphyttan

Lördagen 12 augusti kl 10.00

Domare: Nina Karlsdotter

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.

Anmälningsavgiften insättes på NBR:s plusgiro 444 19 68-7. Utländska deltagare betalar till

SWIFT: NDEASESS IBAN: SE96 9500 0099 6034 4441 9687. Bank Nordea.



Huvudsponsor: Essential Foods Sverige

Utställningen är på fotbollsplanen mitt emot campingen. Vill du boka husvagns- eller husbilsplats, 
kontakta campingen via hemsidan www.firstcamp.se   och välj Ånnaboda.   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 (21st) i prisklass 850 resp. 1800/natt.

I alla stugor är husdjur välkomna till en kostnad av 195 kr per stuga och vistelse.  

Garphyttestugan 2 bäddar 850 kr/natt (7 st) 
Stugan har ett sovrum med två bäddar. Stugan är utrustad med trinettkök med två spisplattor, diskbänk, micro, 
kylskåp med frysfack, kaffekokare, husgeråd och porslin för fyra personer, tv, dusch och wc.

Lekebergsstuga 3+2 bäddar 1300 kr/natt (3 st)
3-bäddstuga för upp till 5 personer med bastu. Här finns spis, ugn, diskbänk, micro, kylskåp/frys, kaffekokare, 
husgeråd och porslin för 5 personer, TV, dusch, wc och bastu. 

Falkastugan 4+2 bäddar 1500 kr/natt (4 st)
Stugan har ett sovrum med två bäddar, två enkelrum samt extrabäddar i bäddsoffa. Stugan är utrustad med spis, 
ugn, diskbänk, micro, kylskåp/frys, kaffekokare, husgeråd och porslin för sex personer, tv, dusch och wc. 

Blackstastugan 6+2 bäddar 1800 kr/natt (7 st)
Våra 6-bäddstugor är 45 m2 stora, alla med dusch/WC i stugan. Stugan har en köksdel med kyl, frys, spis, ugn, 
micro och kaffebryggare. Porslin och husgeråd för 6 personer. Bäddarna är fördelade på ett rum med en 
våningssäng och ett rum med två våningssängar, sen finns även en bäddsoffa med 2 ytterligare potentiella 
bäddar.

Lekebergsstuga        Falkastuga           Blackstastuga
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