
     

Program Voss – Samling Norsk Elghund Sort 
 
Fredag 18.mai 
kl 2000  Ringtrening v/ Vidar Lillevik – Voss videregående skole 
  Adr. utstillingsplass: Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo 
  Kommisjonsmåling v/ Arild Berget og Anne L. Buvik 
  Salg av beta-suppe og en svarthundprat 
  DNA prøvetaking av hunder – svaber/munnprøve til forskning 

 Fotografering til bok – se etter skilt 
 

Lørdag 19. mai 
kl 1000  Start i utstillingsringen – Voss videregående skole  
  Adr. utstillingsplass: Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo 

Ring 1 dommer Anne L. Buvik – hannhunder 
Ring 2 dommer Arild Berget – tisper 
DNA prøvetaking av hunder – svaber/munnprøve til forskning 
 Fotografering til bok – se etter skilt 

 
kl 1200  Avlshundparade v/ eksteriørdommer Arild Berget 
  Tidspunktet kan fravike noe 
 
kl 1600  Samling NES: foredrag og debatt Smalahove-tunet 

 kl 1600 Velkommen v/ AUNES og premieutdeling 
 kl 1615 Foredrag v/ Anne L. Buvik 
   Utstilling – hva skal det være godt for ? 
 kl 1645 Foredrag v/ Frode Lingaas NMBU –  
   Avlsbredde 
 kl 1745 Paneldebatt med foredragsholdere, AUNES og deltakere fra 
salen 

 
kl 1830 Smalehove- middag og heimabrygg, på Smalaove-tunet. 400 kr per 

pers for middag. Alle rettigheter. 
 
Søndag 20. mai 
kl 1000 Starter i utstillingsringen – Voss videregående skole 

Ring 1 dommer Arild Berget - hannhunder  
Ring 2 dommer Anne L. Buvik – tisper 
DNA prøvetaking av hunder – svaber/munnprøve til forskning 

 

Samling Norsk Elghund Sort                      
I samarbeid med Hordaland Elghundklubb ønsker 
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort - NEKF, å invitere til 
samling for NES på Voss 18. – 20. mai 2018 
Alle godkjente avlshunder inviteres til å delta i avlshund-paraden 
lørdag 19.mai. Påmelding til camirep@gmail.com eller  
tlf 47 29 65 29 innen 01.05.18 
Det blir i forbindelse med samlingen produsert en bok med 
informasjon fra AU, bilder av alle utstillingens hunder, samt 
hunder fra avlshund-paraden. Bok ca pris 300,-. Det blir også 
mulighet for oppdrettere å kjøpe seg annonseplass. Bok og  
annonse kan bestilles på forhånd: svenn@bandhunden.no. Vi 
trykker kun opp antall bestilte bøker! 
AU vil ha stand med informasjonsmateriell på utstillingsplassen og 
vi er tilgjengelige for en hyggelig hundeprat begge dager.  
Foredrag og samling: Smalahovetunet med foredrag og middag. 
Påmelding til middag: steinarhustoft@hotmail.com  
Overnatting og samling: Voss Resort. Skriftlig booking 
overnatting per epost: post@vossresort.no.  
Evnt. Voss Camping 56 51 15 97 


