
 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL ALLE MYNDER OG DENS EIERE! 
 
 

  

  
Norsk Greyhound Klubb og Norsk Myndeklubb  

inviterer til den tradisjonsrike pinseutstillingen for alle raser i gruppe 10 på  
Hotell Hadeland, Gran den 23. og 24. mai 2015 

 

Lørdag 23.05.2015 
Dommere (voksne og valper):                                             
Göran Bodegård, Sverige:  
Borzoi, Greyhound, Whippet       
                     
Andreja Novak,Slovenia: 
Afghansk Mynde, Azawakh, Irsk Ulvehund, Italiensk 
Mynde, Podengo, Podencorasene, Polsk mynde, Saluki, 
Skotsk hjortehund, Sloughi, Spansk galgo, Ungarsk mynde 
OBS: STORT CERT  for  Greyhound   
 
 

Påmeldings- og betalingsfrist: 27. april 2015 ved manuell 
og ordinær elektronisk påmelding.  
Påmeldingsavgift:  
Valper: kr 275, voksne: kr 375.  Fra og med  
3. voksne hund med samme eier 50 % rabatt dersom 
innbetaling er registrert innen fristen. 
Innbetaling etter fristen medfører 50 % tillegg.         
Forlenget elektronisk påmelding: 04. mai 2015 
Påmeldingsavgift: 
Valper: kr 325, voksne: kr 475 
 
Manuell påmeldingsadresse: 
Trine Slåttelid, Hagaveien 111 B, 0980 Oslo 
e-mail: trine.slattelid@gmail.com 
Kontonr: 2711 13 49628 Norsk Greyhoundklubb 
 
 

Søndag 24.05.2015 
Dommere (voksne og valper):                                            
 Andreja Novak,Slovenia:                                                                             
Borzoi, Greyhound, Whippet     
                       
Göran Bodegård, Sverige: 
Afghansk Mynde, Azawakh, Irsk Ulvehund, Italiensk 
Mynde,Podengo, Podencorasene,  Polsk mynde, Saluki, 
Skotsk hjortehund, Sloughi, Spansk galgo, Ungarsk mynde 
OBS: STORT CERT  for  NMK sine raser   
 
 
Påmeldings- og betalingsfrist: 27 april  2015 ved manuell og 
ordinær  elektronisk påmelding.  
Påmeldingsavgift:  
Valper: kr 275, voksne: kr 375.  Fra og med  
3. voksne hund med samme eier 50 % rabatt dersom 
innbetaling er registrert innen fristen. 
Innbetaling etter fristen medfører 50 % tillegg.         
Forlenget elektronisk påmelding: 04. mai 2015 
Påmeldingsavgift: 
Valper: kr 325, voksne: kr 475 
 
Manuell påmeldingsadresse: 
Kirsten Landsverk, Linåkerveien 47, 1930 Aurskog  
e-mail: kirsten.landsverk@hotmail.com 
Konto nr: 1503 21 15052 Norsk Myndeklubb 
 

Det vil i år være BIS brukshundklasse i tillegg til BIS, BIS veteran og BIS valp. Hunden må ha CK fra brukshundklassen for å kunne 
konkurrere om BIR/BIM-bruks, og beste brukshund går videre til konkurransen for utstillingens beste brukshund 
Krav for deltakelse i brukshundklasse: 
1)Fylt 15 md første utstillingsdag 2) Gyldig lure coursing-lisens 3) Fullført minst tre prøver, hvorav minst en int. (CACIL) prøve. Det må 
ha gått minst ett år og én dag mellom første og siste løp. 4) Hunden må ha oppnådd minst 67 poeng (certkvalitet) i de tre 
kvalifiserende løpene.  
 
Vi gjør oppmerksom på at utenlandske hunder ved påmelding skal legge ved et WCC (working class certificate) fra sitt hjemland som 
bekrefter at de har oppfylt kravene til deltakelse i BK. Hvis dette ikke foreligger ved fristens utløp, blir hunden flyttet til åpen klasse. 
 

Påmeldingen er bindende. Utstillingen avholdes etter NKKs regler. Det tas forbehold om dommerendringer. 
Informasjon: Kirsten: 928 82 882   

Se også klubbenes hjemmesider:  www.myndeklubben.no  og www.greyhoundklubben.com 

http://www.myndeklubben.no/
http://www.greyhoundklubben.com/


Pinseutstillingen avholdes på 
Hotell Hadeland, Gran lørdag og søndag 23.–24.mai 2015 

 
Vi har fått et godt tilbud fra hotellet. 
 
Fullpensjon inkl. frokost, lunsj og 
treretters middag:  
I enkeltrom: kr 1295 per døgn 
I dobbeltrom: kr 1195 per døgn per 
person 
 
Man kan også kjøpe kun lunsjbuffet for 
kr 250 og middag for kr 335 
 
Plassleie for bobil/campingvogn: kr 400 
pr. døgn. 
 

 

Hotell Hadeland er et kurs- og konferansehotell i historiske omgivelser. 
Stedet byr på svært god mat, alt laget av flinke kokker som starter tidlig morgen med baking 
av dagens brød og kaker! 
Naturen rundt er landlig, med stor park foran hotellet, og en stor, herlig veranda på 200 m² 
bak med utsikt utover Viggadalen. På denne siden finnes også hotellets utendørs 
massasjebad med egen veranda. Selve området Granavollen er historisk, med mange 
attraktive severdigheter i gåavstand fra hotellet. 
Hotellet har en sentral beliggenhet på Østlandet, 1 time fra Oslo og kun 40 minutter fra 
Gardermoen. 
 
Hotellet tar ikke imot bestillinger til dette arrangementet. 

 
Alle bestillinger av hotellrom går gjennom Kirsten Landsverk (Norsk Myndeklubb)  
 Mail: kirsten.landsverk@hotmail.com  tlf nr: 928 82 882 

Bindende påmelding. Påmeldingsfrist: 30. april 2014 
 

 
Andre overnattingsmuligheter (bestilles selv): 
Hadeland Camping tlf: 61 33 91 30 
Sløvika Camping tlf: 61 31 55 80 
Lygna Camp A/S tlf: 61 32 86 13 

mailto:kirsten.landsverk@hotmail.com

