Engelsksetterklubbs
bs utstilling i
Velkommen til Norsk Engelsksetterklub
2017..
Sømådalen lørdag 15. juli 2017
NESK har gleden av å ønske dere velkommen til årets sommersamling og
utstilling på Rønningen Camp og Hytter i Sømådalen. Vi håper så mange som
mulig av dere har lyst til å delta på samlingen resten av helgen også, i tillegg til
lørdagens utstilling.
Her er fullstendig program for helgen:
Fredag møtes vi på kvelden til spekemat og hyggelig samvær.
Lørdag
Kl. 10.00 NESK spesialutstilling og valpeshow, Rønningen Camp og
hytter, Sømådalen. Dommer er Eldri Kjørren.
Tidspunktene videre utover ettermiddagen kan bli litt forandret pga utstillingen.
Ca. kl. 16.00 Leirduekonkurranse – ammunisjon kaliber 12 kan kjøpes på
skytterbanen. Kr. 100,- pr. serie. HUSK kontanter.
Kl. 18.00 Apportkonkurranse, samt mulighet for å ta apportbevis.
Grilling og sosialt samvær. Alle tar med mat og drikke til eget behov – vi holder
varme griller. Foredrag ved Halvar Rødsjø i løpet av kvelden.
Søndag
Kl. 10.00 Trening i fjellet. Her er nybegynnere og erfarne velkommen til å slippe
hund i treningsterrenget i Båren. Instruksjon og veiledning for de som ønsker,
men også mulig å gå alene for dem som vil det. Det legges vekt på instruksjon i
vindbruk, reveriering, kontakt etc. Det koster kr. 30,30,- pr. hund for å gå i
treningsterrenget. Kontanter og VIPPS. Ta med potesokker, det kan være tøft
hvis det er tørt i terrenget.
Vi har fått 72 påmeldinger, derav 7 valper og 65 voksne hunder – vi er strålende
fornøyd med årets påmelding! Under ser dere fordelingen av alle hundene.

Utstillingen starter klokken 10.00, og dommer er Eldri Kjørren. Valpene starter
kl. 10.00, hannene kommer rett etterpå og tispene går i ringen etter hannene (ca.
12.00). Møt opp i god tid! Det vil bli barn & hund ca. kl. 12.00 parallellt med
utstillingen, det vil bli dømt av Tor Espen Plassgård.
Utstillingen foregår utendørs, ta derfor med myggmiddel til både to- og firbeinte.
Det kan også bli kjølige kvelder i Sømådalen, så ta med godt med klær.
Det blir mulighetet for å kjøpe seg pølse, vafler, sveler, kaffe og mineralvann i
løpet av dagen (Obs! Kun kontanter).
Husk å ta med dere startnummeret som dere har fått tilsendt på mail!

Er det noen spørsmål, ta kontakt på tlf. 95941428.
Ønsker alle sammen velkommen til ei trivelig helg i Sømådalen! ☺

Mvh Ingunn Sømåen

