
Norsk Collie Klubb v/brukskomiteen inviterer 
til aktivitetsdag i Drammen Hundepark 

lørdag 28. september kl. 10.00 
 
Klubben har også utstilling denne dagen. Hallen kan deles i 3 deler og vi disponer 2 deler 
til disse aktivitetene. 
 
Vi deler dagen i 2 og til første del må vi få påmelding innen 10. september som sendes til 
ellinormonsen@hotmail.com.  Fint om dere sier litt om på hvilket nivå dere er og hvilken 
«gren» dere vil være med på.  Påmeldingsavgift er kr 150 for del 1. Innbetales til kontonr. 
05302206084. Merk innbetalingen med aktivitetsdag. 
 
Det er viktig at vi får påmeldinger i forkant til agility, rally og ferdsel, slik at vi vet hva vi skal 
ha med av utstyr og hvor mye folk vi trenger for å lede dette. Det vil være ansvarlige for 
de ulike aktivitetene, i tillegg hjelper vi hverandre. For de som føler behov må dere ta 
med langline til hunden, det er også fint om dere har med bur hunden kan ligge i når den 
ikke er aktiv.  Blir det for få påmeldte vil dette bli avlyst. 
 
 

Del 1. 
Fra kl. 1000 vil det tilbys følgende aktiviteter.  

1. Agility i en del 
2. Rally lydighet og Ferdselsprøve i den andre delen. (Ved godt vær og en bra plass 

ute kan Ferdselsprøve delen tas ute) 
De som er påmeldt her vil få nærmere info om nødvendig. 

 
Når utstillingen for collie er slutt møtes vi til en pause for litt sosialt, både de som har deltatt 
på del 1 og de som har deltatt på utstillingen. Ta gjerne med stol og bord om noen har. 
Her håper vi mange av de som deltar på utstillingen også vil delta. Det er ikke lov å ha 
med medbrakt i hallen, men det kan kjøpes litt mat og drikke i «kafeen» i hallen og tas 
med inn. 
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 Del 2. 
Collie NM i 5 kamp.  
Dette vil bestå av 5 ulike konkurranser hvor de 3 beste sammenlagt blir premiert, og det 
kåres en mester. Disse konkurransene vil alle kunne være med på. Her trenger ikke 
hunden være trent til noe som helst. Vanlig hverdagslydighet holder og de som ikke har 
deltatt på del 1 er velkommen til å delta.  
Håper mange vil være med på dette og vi gleder oss til og treffes.   
Påmelding til del 2, Collie NM i 5 kamp tas på stedet. 
 
Øvelser i 5 kampen 

1. Raskeste innkalling 
2. Raskeste innkalling over noen hopphindre 
3. Få tak i godbiten raskest 
4. Gå forbi to matskåler med gode godbiter i slakk line. Snus og smaking gir minus 

poeng. 
5. Lengste stå uten å røre på en labb. 

 
OBS på grunn av at klubben denne gangen kan tilby noe for ag folket er det viktig at vi 
får påmelding slik at vi vet om det har noen hensikt å leie inn utstyr for dette. 
 
Spørsmål kan tas på Messenger, mail eller på telefon til medlemmene i brukskomiteen 
som finnes på hjemmesiden til klubben.  
 
Alle er velkommen til dommermiddag på hotellet i Drammen på lørdagskvelden. Den 
enkelte betaler dette selv.  
 
Det vil komme nærmere informasjon om dette under arrangementet for utstillingen på FB. 
På grunn av bordbestilling må man melde seg på til middagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håper vi sees. 
 
Hilsen Brukskomiteen 
Ellinor Monsen, Sissel Ekhougen, Monika Drevland Nilsen og Ingrid Marie Fretheim. 
 
 


