
                                                                                                                       

 

 

DET BLIR DOBBEL-ELGHUNDUTSTILLNG 

 5. OG 6. JUNI PÅ OPPDAL!! 
AUNES har dessverre sett seg nødt til å avlyse offisielt Svarthundtreff 2021 på Oppdal,  

men det blir Dobbel Elghundutstilling på Oppdal som planlagt. 

 

ALLE HUNDER FÅR NY DOMMER SØNDAG 

Dommere: Kamilla Engen, Wenche Porsanger og Rune Tyvold 

Raser: Elghund- og spetsrasene, Valpeshow for disse rasene 

Elektronisk påmelding innen 01.06.21: NKK, terminlisten 

Full refundering av påmeldingsavgift, dersom utstillingen blir avlyst 

 

 

Utstillingen i alle ringene blir filmet av filmteam og strømmes på sosiale medier,                                                    
slik at det blir mulig for alle å følge hunden din, når du stiller ut og får åpen bedømming.  

Det er satt av tid og filming av avls-paraden for Norsk Elghund Sort, som var planlagt. Hvis det 

er ønskelig for NES, som uansett er på utstillingen, kan vi avholde en uoffisiell avlsparade.        

Vi har allerede laget premie til NES; BIR og BIM begge dagene. 

Den svenske dommeren Anna Fors Ward, kan dessverre ikke komme p.g.a. 
karantenebestemmelser. Hun erstattes av dommer Rune Tyvold.  

Hun vil gjennomføre sitt planlagte foredrag lørdag på webinarium, et slags Teams-møte,                    
hvor påmeldte kan logge seg på og delta, og kan også få stille spørsmål til Anna Fors Ward. 

Sør-Trøndelag Elghundklubb  

og NEKF inviterer til  

Dobbel-elghundutstilling,  

åpen for spets-rasene 

Oppdal 5.-6. juni 2021 

[Siter kilden din her.] 



    

 

                                                               

Sør-Trøndelag Elghundklubb vektlegger at eksteriørbedømmelse av hund, som avlsverktøy, er viktig 

for avlsarbeidet. Det er viktig at avlsarbeidet ikke stopper opp, hvis det er mulig å gjennomføre det. 

 

Selv om samfunnet vil gjennomføre 2. gjenåpningstrinn av smitteverntiltakene innen 

Dobbelutstillingen er planlagt, og det har vært gjennomgående lite smitte i regionen over lang tid,      
er det klart at samfunnet vil ha smittevernrestriksjoner av noen form. 

 

Derfor blir utstillingen stengt for publikum. Det blir heller ikke mulighet for å ha campingplass på 

utstillingsområdet. Det blir ikke kiosksalg/matsalg på utstillingsområdet, og utstillingen er åpen for 

kun én handler pr hund, som må forlate utstillingen når man ikke kommer lenger i konkurransen. 

 

 

Premiering:  

Deltagerpremie fra Morene Produkter: Acana, Orijen för-premie. 

ACANA för-premier til BIS-finalen og BIS-valp finalen 

Premiefat begge dager: BIS, samt NES: BIR og BIM 

Uttrekkspremie fra Morene Produkter på katalognummer på voksne hunder. 

Premierosetter: CK, CERT, BIR, BIM, CH, HP-avl og oppd, BIR-vet, BIR-avl og oppd, BIR- og BIM-valp, 

HP-valp, rosett til voksne/valper: BIS1, BIS2, BIS3, BIS4. 

 

Påmelding/kontaktperson: rune.myrhaug@oppdal.com    

• Foredrag Anna Fors Ward på webinarium  - oppgi epostadresse som skal inviteres 

• Uoffisiell NES avls-parade lørdag  - oppgi avlshund med opplysninger 

• Ringtrening for utstillings-påmeldte hunder - oppgi hund med opplysninger 

 

 

Parkering inkl. elektronisk katalog: kr. 100,- på vipps 93772 

Kontaktløst salg: 

T-skjorter og kopper med logo for Dobbel Elghundutstilling på 

Oppdal 2021 

Vipps:  93772  merkets med navn 

Nettbestilling: stehk.leder@outlook.com – merkes m navn, str 

 

mailto:rune.myrhaug@oppdal.com
mailto:stehk.leder@outlook.com


 

 

PROGRAM Oppdal (forbehold om endringer) 

NB! Arrangeres etter NKKs tilpassede utstillingsregler hvis forts. korona-situasjon 

 

Fredag 4. juni - Oppdal Skytteranlegg, Orkelsjøvegen 30, 7340 Oppdal 

Kl. 19:00  Ringtrening for utstillingspåmeldte hunder v/Nina Eilertsen på utstillingsplassen 

  (kun åpen for én handler pr. hund)  

 

Lørdag 5. juni - utstillingen filmes og strømmes på våre sosiale medier 

Kl. 09:00  Leder for S-T EHK ønsker velkommen. 

Kl. 09:10 Utstillingen starter med åpen bedømmelse (kun åpen for én handler pr. hund) 

  Ring 1 dommer: Wenche Porsanger (bl.a. NES hanner – motsatt søndag) 

Ring 2 dommer: Kamilla Engen (bl.a. NES tisper – motsatt søndag) 

Ring 3 dommer: Rune Tyvold 

 

Ca. Kl. 12/13 Pause med uoffisiell NES avlshund-parade i Ring 2 – filmes og strømmes 

Kl. 13:00  Valpeshow  

Kl. 15/16 BIS-finaler: Voksne hunder: Wenche Porsanger. Valper: Engen/Tyvold. 

Ca. Kl. 16/17 Foredrag m/Anna Fors Ward på webinarium, åpent for påmeldte 

   

Søndag 6. juni - utstillingen filmes og strømmes på våre sosiale medier 

Kl. 09:00 Utstillingen starter med åpen bedømmelse (kun åpen for én handler pr. hund) 

Kl. 13:00 Valpeshow  

Kl. 15/16 BIS-finaler: Voksne hunder: Tyvold/Engen. Valper: Porsanger 

 

Fotografering av vinnere foran layout av hovedsponsor Morene Produkter AS 

 

           

 

Sponser för-premier av ACANA- og Orijen-produkter, Brilliant lakseolje 


