
 

PÅMELDING 
Påmeldingsfrister:  
Web: 18. april, forlenget, kun web: 2. 
mai (kr 80 ekstra) 
Papirskjema: 18. april (kr 80 ekstra)  
 
KLASSER 
Valper 4-6 mnd  
Valper 6-9 mnd  
Juniorklasse 9-18 mnd  
Unghund klasse 15-24 mnd 
Brukshundklasse* over 15 mnd 
Åpen klasse over 15mnd  
Veteranklasse over 8 år  
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 
*NB hunden må ha minst 3. premiering på 
trekkhundprøve for å stille i denne klassen 
 
PÅMELDINGSAVGIFT 
Elektronisk 
Valp kr 250,- 
JK, AUK, BK, AK, CHK, VTK 
 kr 350,- 
Manuelt 
Valp kr 250,- andre klasser kr 430,- 
 
50% rabatt fra og med 3. påmeldte 
hund fra samme eier (gjelder ikke valp). 
Avls- og oppdretterklasse gratis.  
 
Ikke-medlemmer av NSHK, en av 
NKKs medlemsklubber, eller samar-
beidende utenlandsk organisasjon 
betaler dobbelt avgift. Ved for sen 
betaling beregnes 50% tillegg. Påmel-
dingen er bindende. 
 
BARN OG HUND 
Påmelding i sekretariatet for utdeling 
av startnummer før kl. 11. Påmel-
dingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger 
ikke å være påmeldt til den øvrige 
utstillingen, men det må fremvises 
gyldig vaksinasjonsattest. 
 
ELEKTRONISK PÅMELDING 
via NKKs nettsider. Påmelding skjer 
på samme måte som til NKKs utstil-
linger. Gå inn på www.nkk.no. Velg 
Terminlister, utstilling, type utstilling 

VELKOMMEN TIL NSHKS SPESIALUTSTILLING 21. MAI 2016 
 

Vårens store begivenhet, spesialutstillingen vil i år være på Frya 
lørdag 21. mai 2016. Dommer: Eli-Marie Klepp, Norge 

og rasen siberian husky. Finn NSHKs 
utstilling den 21.05.2016 og trykk på 
linken som heter Påmelding web. 
 
Papirskjema sendes NSHK c/o Anita 
H. Engebakken, Skiensveien 340, 
3830 Ulefoss, epost: Anita-
HE@snofrost.net, tlf: 938 03 809 
Påmeldingsskjema ligger på 
www.siberian-husky.net under aktivi-
tet/utstilling  
 
BETALING FOR MANUELL 
PÅMELDING 
Betales innen 18. april til kontonum-
mer 0530 23 47060, NSHK c/o Irene 
Borgen, Askveien 16, 1482 Nittedal 
Husk å merke betalingen med registrerings-
nummer og navn.  
 
UTSTILLER MÅ HUSKE 
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund un-
der 15 måneder må være minimum 
10 uker ved siste vaksinasjon. Hund 
over 15 mnd skal være vaksinert ved 
minst 10 mnds alder, deretter skal 
siste vaksinasjon være utført for mak-
simum 3 år siden. Det må gå minst 2 
uker fra 1. vaksinasjonsdato til hun-
den møter på utstilling. Ved revaksi-
nering kreves det ikke isolasjonstid. 
Alle hunder født etter 01.01.98. må 
være ID-merket for å kunne delta på 
utstilling. 
 
Hunden kan ikke delta dersom den er 
syk, eller har utøy. Tisper som er nær-
mere fødsel enn 30 dager, beregnet 
fra 63 dager etter første paring, eller 
som har valper under 75 dagers alder. 
 
OVERNATTING OG MAT 
Det er mulig å overnatte på Frya leir, 
samt forhåndsbestille mat. Ta kontakt 
med Frya for priser. 
 
Kontaktinformasjon til Frya 
epost: info@fryaleir.no 
telefon: 450 69 558 
www.fryaleir.no/ 
 

ANNET 
Gavepremier 
Vi setter stor pris på alle bidrag til 
premier til utstillingen. Kontakt Tone 
Beate Hansen, mobil: 416 00 213, 
epost: tone_b_hansen@hotmail.com 
 
Annonsering i utstillingskatalogen 
Kennel /firmaannonse 1/2 side kr. 
100,- 1/1 side kr. 200,- . Halv pris for 
medlemmer av NSHK. Firma som gir 
gavepremie til utstillingen får gratis 
annonse. 
 
Stand på utstillingen 
Kontakt Tone Beate Hansen 
mobil: 416 00 213 
epost: tone_b_hansen@hotmail.com 
 
VEIBESKRIVELSE 
Frya leir ligger i Gudbrandsdalen i 
nærheten av Ringebu. 
 
Fra Oslo: Følg E6 til 5 km etter at 
du har passert Ringebu, ta til venstre 
ved Frya. Kjør under jernbanelinja, 
og ta første vesle grusvei til høyre. Se 
etter skiltet Fryaleir ved porten. Det 
tar ca 3 1/2 time fra Oslo til Fryaleir. 
Fra Trondheim: Følg E6 til 5 km 
etter at du har passert Hundorp, ta til 
høyre ved Frya. Kjør under jernbane-
linja, og ta første vesle grusvei til høy-
re. Se etter skiltet Fryaleir ved porten. 
Det tar ca 3 1/2 time fra Trondheim 
til Fryaleir.  
 
Offentlig transport 
Med tog: Det er flere tog om dagen 
fra Oslo, Gardermoen eller Trond-
heim til Ringebu. Det tar ca 2 til 2 
1/2 time fra Gardermoen. 
Med buss: Fra Oslo, Gardermoen, 
Trondheim og Ålesund/Stryn går det 
mange busser:  
145 Møre-ekspressen 
147 Nordfjord-ekspressen 
148 Gudbrandsdal-ekspressen 
149 Nordmøre-ekspressen 


