
 

 

Norsk Collie Klubb 

Inviterer sammen med Avdeling Hedmark til dobbeltutstilling, 
rallylydighet stevne og sosialt samvær på  

Tobøl den 21. og 22. mai 2016  
 

21. mai er det hovedutstilling med stor-cert for klubbens raser. Vi har invitert 
Shetland Sheepdog og Bearded Collies til begge utstillingene 
 
Som vanlig er det både show for valper og voksne 
 
22. mai er det Avdeling Hedmark som står for arrangementet  
 
Vi inviterer også til Rally-Lydighetstevne alle raser i klassene I, II, III & Elite, som 
kjører samtidig med hovedutstillingen den 21. mai 
 
Sted:         Elvevollen Stadion, Tobøl 
Dato:         Lørdag, 21. mai 2016 Hovedutstilling 

Søndag, 22. mai 2016 Avd. Hedmark 
Dommere 21.5.: 
Collie Langhår, Shetland Sheepdog & 
Bearded Collies:      Paul Battigan, Rocclyn Collies, Ireland 
Collie Korthår:      Trevor Hayward, Foxearth Collies, UK 
 
Rally-Lydighet 
Klasse I, II, III & Elite:     Hilde Nysether 
 
Dommer 22.5.: 
Collie Langhår/Korthår, Shetland Sheepdog 
& Bearded Collies      Alan Jones, Gibraltar 
    
Elektronisk påmelding eksteriør:   http://www.nkk.no 
Påmeldingsgebyr:       Voksne: kr. 350,00 - Valper: kr. 250,00 
 
Manuell påmelding til Rally-Lydighet:   rl2016@nck.no 
Betaling til konto: 0530.22.06084   kr. 250,00 pr. start 
Kontaktperson ved spørsmål RL: 
Beate Helgesen, zarozzy@live.no 



 

 

OBS! For utenlandske utstillere påløper et gebyr på kr. 35,00 pr giro. 
IBAN kode No54 0530 2206 084 / BIC: DNBANOKK  
 
Påmeldingsfrist:      21.04.2016 
Utsatt frist:       30.04.2016 
 
Påmeldingen er bindene og gjennomføres iht. NKK’s utstillings- og stevneregler. Vi gjør oppmerksom 
på at det pr. 1.1.2016 er nye og oppdaterte utstillingsregler. 
 
Det vil være spesielt flotte rosetter og premier. Vi kjører selvfølgelig også BIS-finaler på valper, junior 
og voksne. 

 
 
Det vil være felles arrangement etter utstillingen på 
lørdag. Det blir satt opp til grilling og samvær på 
plassen.  
 
 

Vær klar rundt kl. 18.00. Du tar med egen mat og drikke.  
 
 

 
Er du ny i ringen, trenger råd om pelsstell og en liten kort innføring i 
utstilling, da kan du møte opp fredag ettermiddag den 20.5. kl. 18.00 
– ta med stellesakene dine og gjerne stellebord. Da vil du få råd og 
veiledning og mulighet til å få prøvd deg med oppstilling og 
informasjon om hva som vektlegges. 

 
 
 
 
Vi ber om at helsekort/pass med dokumenterte vaksinasjoner tas med på utstillingen. Utstillingen 
gjennomføres iht. NKK’s utstillingsregler og det tas forbehold for dommerendringer. 
 
 
 
Kontaktperson:  Nestleder Lise-Lotte Wulff, e-post: liselotte.wulff@gmail.com, mobil: 98612308 
 
 
 

Velkommen! 
 
Overnattingsmuligheter: 
Du kan ha med campingvogn/bobil på utstillingsplassen mot gebyr for strøm. Påmelding til 
kontaktperson. De er 2 campingplasser i nærheten av Tobøl; Morokulien Camping & Montebello 
Camping, her må du være ute i god tid. Sigernessjøen Camping er også en mulighet. Sanngrund 
Camping ligger ca. 1 times kjøring unna. Ingelsrud Gård har bed & breakfast. 


