
Norsk Greyhound Klubb, søndag 5. juni 
NB! Stort cert for greyhound.

Dommere for voksne og valper:
Jaime Ganoza, Peru:: azawakh, borzoi, polsk mynde, 
saluki, skotsk hjortehund, sloughi, spansk galgo og  
ungarsk mynde

Elisabet Janzon, Sverige: afghansk mynde, irsk ulve-
hund og whippet

Helen Rishworth, England: greyhound og italiensk 
mynde

Norsk Myndeklubb, lørdag 4. juni
NB! Stort cert for klubbens raser.

Dommere for voksne og valper:
Jaime Ganoza, Peru: afghansk mynde, irsk ulvehund 
og italiensk mynde

Elisabet Janzon, Sverige: azawakh, borzoi, greyhound, 
polsk mynde, spansk galgo, ungarsk mynde, saluki, 
skotsk hjortehund og sloughi
 
Helen Rishworth, England: whippet

Det blir avholdt følgende BIS-finaler begge dager: 
valp, junior, unghund, brukshund, voksen, veteran, avl, oppdrett,

par og generasjonsklasse (minst 3 generasjoner). 
Anmeldelse til par- og generasjonsklasse er gratis og gjøres på stedet.

Foto: Jessica Bolander & Renata E. G
oel. D

esign: Renata E. G
oel

Kun elektronisk påmelding via DogWeb til begge utstillingene, frist: 23. mai. 

Pris: voksne kr. 395,- valper kr. 275,-. F.o.m. 3. voksne hund med samme eier: 50% rabatt. 
Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om dommerendringer. 

Utstillingene avholdes etter NKKs regler.

NB! Det er separat anmeldelse til hver av dagene. 

Kontaktperson for begge utstillingene: Åge Gjetnes, telefon: +47 994 03 889, e-post: gjag@online.no

www.greyhoundklubben.com   •   www.myndeklubben.no

PINSEUTSTILLINGEN 2022 
Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound Klubb 

inviterer til den tradisjonsrike utstillingen for alle raser i gruppe 10 
Gran, Hotell Hadeland, 4. og 5. juni 2022

Det vil bli muligheter for å bo på hotellet. 
For booking send e-post til: leder@myndeklubben.no

Pris pr person: 1.580,- i enkeltrom med fullpensjon pr. døgn
 1.480,- pr. pers. i dobbel/kombirom med full pensjon pr. døgn
Fullpensjon inkluderer: Lunsj, middag og overnatting med frokost pr. døgn 

Bobil:  595,- pr. døgn uten måltid

Ekstra lunsj:  295,- pr. person
Ekstra middag:  395,- pr. person
Ekstra frokost:  100,- pr. person
Ekstraseng på rom:  360,- inkl. frokost

Hjertelig velkommen til alle myndevenner


