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Utstilling 11. august 2012 - Dommer Lothar Mende, Tyskland 
 
Elektronisk påmelding og betaling for utstillingsdeltakelse gjøres på 
www.nkk.no 
Frist: 23. juli 
 
Årets rasespesial blir som vanlig arrangert på Torpomoen i Hallingdal. Spesialen er 
en hyggelig helg hvor vi møtes, er sosiale samt arrangerer utstilling med storcert for 
rasen vår. For de aller fleste er det sosiale hovedsaken. "Alle" er der og vi koser oss 
sammen hele helgen! For de som ikke har vært med på en spesial før, er dette kanskje 
året å "debutere" på? Husk - man må ikke stille på utstillingen for å kunne være med! 
 
Ringtrening fredag kveld? Det er ytret ønske om litt ringtrening før utstillingen. Vi 
legger opp til en frivillig trening fredag kveld kl 1900 for de som har lyst til det. 
 
Utstillingen er på lørdagen, dommer er Lothar Mende fra Tyskland som tidligere har 
dømt rasen i bla. Danmark og Finland. Utstillingen er offisiell og følger NKK sine 
regler. Alle aldre kan stilles, fra 4 mnd gamle valper til veteraner over 8 år. Vi 
arrangerer også Barn og Hund i pausen, påmelding på stedet. Premier til alle barn 
som deltar! 
Lørdag ettermiddag avholder avlsrådet vårt medlemsmøte med fokus på helse 
og avl. Medlemsmøtet vil rette seg både mot temaer for alle Eurasier-elskere og 
mer direkte mot oppdrettere av rasen - mer info kommer! 
 
Fredag kveld er det felles grilling, vi dekker langbord ute og fyrer opp grillen. Lørdag 
kveld blir det felles koldtbord for de som ønsker det. Vi dekker på langbord inne ev. 
ute og har en hyggelig og sosial kveld. Prisen for koldtbordet er 247,- for voksne og 
halv pris for barn under 10 år.  
 
Overnatting (+ plass til bobil/campingvogn) og ev. koldtbord samt andre 
måltider bestilles direkte hos Torpomoen, se www.torpomoen.no eller kontakt 
dem direkte på tlf. +47 32082920 

 
Kontaktperson ved spørsmål: Anita Steen, 97705678 eller 
utstilling@eurasierklubben.no 

 
Norsk Eurasierklubb ønsker alle velkommen til en hyggelig og 

spennende helg i Hallingdal!! 
 


