
 

HOVAWART SPESIALEN 2016 
26 – 28 AUGUST  

 

 

  



NORSK HOVAWART KLUBB INVITERER TIL ÅRETS SPESIALHELG 26 – 28 
AUGUST 2015.  

I år arrangeres denne Hallingdal Feriepark – Ål.  

Fredag 26 august kl 2000 – Hofferace 

Kappløp – Gratis deltagelse 
Premier gis til klassevinnere 
 
Deles inn i  følgende klasser: 
Valp (4-9 mnd), Junior/Unghund (9-24 mnd),  
Åpen (2-8 år) og Veteran (8 år ) 
 
Tisper og hanner løper i samme klasse. 

Lørdag 27 august kl 1000 - Utstilling 
 
Det deles ut Stor-cert og IHF-cert. 
 
Dommer er: Eva Preisinger, Tyskland 
Dommerelev: Marco, Tyskland 
Observatør: Peter Thome, Tyskland 
  
Søndag 28 august kl 1000 - Lydighet.  
 
Åpent for alle raser.  
Dommer er Arild Berntsen.  
 
Det blir loddsalg så doner gaver og ta med masse mynter til middagen.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Overnatting er mulig:  

Hytter – Bestilles igjennom klubben – Vi har 4, 6 og 8 manns hytter ledig. Etter 10 juli 
bestilles det igjennom campingplassen. Men da er vi nødt til å frigi de vi har reservert. Men 
det er servicebygg rett ved. borre@kennel-hexeberg.no eller +47 9762 8762 
 
Telt – Det avtales med campingplassen 
 
Campingvogn/Bobil – Det avtales med camping plassen 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:borre@kennel-hexeberg.no


Påmelding og priser. Alle påmeldingene er bindende. Tar forbehold om dommer endringer. 

Utstilling:  
 
Valp – 250,- og resterende 350,- pr stk. 50% rabatt på 3dje hunden som meldes på til 
utstillingen. Dette gjelder ikke valp. 

Påmeldingsfrist 14 august for vanlig registrering og manuell påmelding. Utvidet 
påmeldingsfrist 17 august på web. 

Lydighet: 

For alle klasser koster det 300,- pr ekvipasje. 
 
Påmeldingsfrist 14 august for vanlig registrering og manuell påmelding. Utvidet 
påmeldingsfrist 17 august på web. 
 
Manuell påmelding ang utstilling og lydighet sendes til: borre@kennel-hexeberg.no  
 

Booking og spørsmål angående denne helgen sendes til: borre@kennel-hexeberg.no 
Ved spørsmål kan jeg treffes på +47 9762 8762 
 
Påmelding via www.nkk.no 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hvordan komme hit:  

Fra Oslo: Kjør E18 til Sandvika, Ta E16 mot Hønefoss. Fra Hønefoss ta Riksvei 7 mot Gol og 
følg skilting mot Geilo fra Gol.  
 

Fra Bergen: Følg E16 og RV7 mot Geilo 
 

Fra Trondheim: Ta av ved Sel og kjør mot Beitostølen – Følg skilting til Geilo. 
 

Sørlandet: Kjør til Drammen mot Noresund. (raskest i følge google) 
 

 
Kart: https://goo.gl/maps/KNdKNCdHrwF2 
 

Adressen er: Myrovegen 15, 3570 ÅL    
 
Link: www.feriepark.no 
 
 
Hjertelig velkommen 
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