
Dato: Lørdag,  5. september 2020
Sted: Solberghallen
 Gamle Riksvei 102A, 3057 Solbergelva

Norsk  Myndeklubb  ønsker  velkommen til 
Høstutstillingen 2020

Manglende betaling:Manglende betaling:  

Dersom det står XX på nummer-Dersom det står XX på nummer-
lappen, betyr det at det er feil eller lappen, betyr det at det er feil eller 
mangler ved din betaling. Da må du mangler ved din betaling. Da må du 
henvende deg i sekretariatet og vise henvende deg i sekretariatet og vise 
gyldig kvittering på innbetalt beløp. gyldig kvittering på innbetalt beløp. 
Alle papirer må være i orden før Alle papirer må være i orden før 
bedømmelsen av rasen starter.bedømmelsen av rasen starter.

Veiforklaring:Veiforklaring:

Fra Drammen: Følg riksvei 283 Fra Drammen: Følg riksvei 283 
(Rosenkrantzgt.) mot Mjøndalen. (Rosenkrantzgt.) mot Mjøndalen. 
Når du har passert travbanen tar Når du har passert travbanen tar 
du til høyre på første rundkjøringen du til høyre på første rundkjøringen 
((TeglverksvnTeglverksvn). Deretter til venstre ). Deretter til venstre 
ved enden av veien – etter noen hun-ved enden av veien – etter noen hun-
dre meter kommer du til hallen som dre meter kommer du til hallen som 
ligger på høyre side.ligger på høyre side.

VIKTIG INFO TIL ALLE VIKTIG INFO TIL ALLE 
UTSTILLERE!UTSTILLERE!

På grunn av smittevernregler og På grunn av smittevernregler og 
smittesporing er det viktig at følgende smittesporing er det viktig at følgende 

overholdes:overholdes:

Det vil kun være tillatt med en person Det vil kun være tillatt med en person 
pr nummerlapp i hallen, da maks pr nummerlapp i hallen, da maks 
grensen på 200 personer i hallen grensen på 200 personer i hallen 

samtidig ikke må overskrides. samtidig ikke må overskrides. 

Dersom vi, til enhver tid, greier å være Dersom vi, til enhver tid, greier å være 
oppdatert på hvor mange det er i oppdatert på hvor mange det er i 

hallen, kan vi åpne for å ha med følge hallen, kan vi åpne for å ha med følge 
dersom nødvendig.dersom nødvendig.

Utstillingen er dessverre ikke åpen for Utstillingen er dessverre ikke åpen for 
publikum.publikum.

Arrangøren vil sette opp stoler rundt Arrangøren vil sette opp stoler rundt 
ringen for utstillere.ringen for utstillere.

Ingen kommer inn i hallen før tidligst Ingen kommer inn i hallen før tidligst 
oppgitt oppmøtetid. Bedømmingen oppgitt oppmøtetid. Bedømmingen 

for hver enkelt rase starter tidligst 30 for hver enkelt rase starter tidligst 30 
minutter etter oppmøtetid.minutter etter oppmøtetid.

Man må registrere seg ved inngangen, Man må registrere seg ved inngangen, 
så vær vennlig å ha nummerlappen så vær vennlig å ha nummerlappen 

klar.klar.

Bedømmelsen starter kl. 9.00 i begge Bedømmelsen starter kl. 9.00 i begge 
ringene.ringene.

Vi håper alle gjør sitt ytterste for at Vi håper alle gjør sitt ytterste for at 
Høstutstillingen skal kunne gjennom-Høstutstillingen skal kunne gjennom-
føres på en korrekt måte i henhold til føres på en korrekt måte i henhold til 

gjeldende smittevernsregler.gjeldende smittevernsregler.

1 meters regelen må overholdes på 1 meters regelen må overholdes på 
hele området!hele området!

UTSTILLINGEN FOREGÅR UTSTILLINGEN FOREGÅR 
INNENDØRS!INNENDØRS!

Vi ønsker alle utstillere lykke til!

Ring: 1
Dommer: Knut Fr Blütecher, Norge
Ringsekretær: Gro Tørseth  Andreassen

RASE ANT. TID
Italiensk Mynde  14  08.30
Borzoi 14 09.00
Greyhound 10  09.30
Saluki 22  10.00
Irsk Ulvehund 4  12.30
Ungarsk Mynde  1  12.30
Azawakh 4  12.30
Afghansk Mynde  20  13.00
Totalt  89

Ring: 2
Dommer: Randi Juliussen, Norge
Ringsekretær: Anne-Cathrine Unelsrød

RASE ANT. TID
Whippet 49 08.30
Whippet  - Valp 8 11.00
Afghansk Mynde - Valp  2  12.30
Greyhound - Valp 2 12.30
Saluki - Valp 6 12.30
Skotsk Hjortehund 4 13.00
Spansk Galgo - Valp 1 13.00
Spansk Galgo 7 13.00
Totalt  79

Finaledommere:Finaledommere:

BIS VALP  BIS VALP  Randi JuliussenRandi Juliussen
BIS JUNIOR  BIS JUNIOR  Randi JuliussenRandi Juliussen
BIS UNGHUND  BIS UNGHUND  Randi JuliussenRandi Juliussen
BIS BRUKSKLASSE BIS BRUKSKLASSE Randi JuliussenRandi Juliussen
BIS VETERAN  BIS VETERAN  Knut Fr BlütecherKnut Fr Blütecher
BEST IN SHOW BEST IN SHOW Knut Fr BlütecherKnut Fr Blütecher

Dommerendring:Dommerendring:  Pga høyt påmeldingsantall vil Pga høyt påmeldingsantall vil skotsk hjortehund, skotsk hjortehund, 
spansk galgo (voksne og valper), afghansk mynde valper, greyhound spansk galgo (voksne og valper), afghansk mynde valper, greyhound 
valper valper ogog saluki valper saluki valper bli dømt av Randi Juliussen. bli dømt av Randi Juliussen.

Ringfordeling:Ringfordeling:


