
Velkommen til Trippelutstilling i  Norsk Marsvinklubb

26 August 2017
Kråkstadveien 5, 1825 Tomter

Rasedommere:
Don Payne (UK)

Herbert Janson (D)
Dommer 3 offentliggjøres snart

Petdommere:
Carol Payne (UK)

Siw Johanne Hellerud (N)
Maria Alarcon Hagnestedt

Påmeldingsavgift
Pet/rase: kr 55,- Medlemmer/ kr 65 ikkemedlem

Oppdrettergruppe: kr 50,-

Påmeldingsavgiften betales til klubbens konto før utstillingen.
Kontonummer: 0540.08.47217

Innsjekk kl 08:30-09:30 – Møt opp i godt tid!

Påmelding av rasedyr og pet på klubbens påmeldingsskjema sendes innen 14.august 2017 til:
caasegard@hotmail.com 

Etteranmeldelser godtas fram til 15.april 2017 mot et tilleggsgebyr på 30 kr pr dyr/dommer.
Påmeldingsskjema kan lastes ned fra klubbens

hjemmeside:http://www.norskmarsvinklubb.no/paringmelding.html

MERK: Nytt fra 2017 er at også pet-dyr skal forhåndspåmeldes på linje med rasedyr.
Førstegangsutstillere kan fortsatt melde på sine pet-dyr ved oppmøte til fastsatt pris. For øvrige

utstillere er påmelding ved oppmøte mulig mot økt utstillingsavgift tilsvarende 50% av fastsatt pris.

Det vil finnes kiosk på stedet med salg av enkel mat, kaker og brus og kaffe.
På morgenen vil man kunne kjøpe «dagskopp» med kaffe for gratis påfyll dagen igjennom 

til kr 20,-

Varmlunch serveres kl 13:00 – Mer info om denne kommer

Det avholdes loddsalg i løpet av dagen, og aktiviteter for barna. 
Følg med på arrangementets Facebook-side for nyheter om disse. 

Klubben har mulighet til å ta imot betaling kontant eller via Vipps på utstillingsdagen.

Lokalet ligger i relativ nærhet til lokalbutikk og gatekjøkken.

Langveisfarende
Lokalet ligger ca 15min gange fra togstasjonen. Det vil være mulig å få hjelp med transport fra

toget, men gi oss beskjed i god tid slik at vi vet hvem som skal hentes og når dere kommer.
Det er mulighet for overnatting i lokalet, pris for dette er satt til kr 75,-/person/natt.

Det er et fåtall sofaer i peisestuen – førstemann til mølla. Øvrige overnattere må medbringe
nødvendig utstyr. Arrangørene kan kjøpe inn til enkel frokost og eventuelt mat ved ankomst fredag

kveld etter avtale.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.norskmarsvinklubb.no%2Fparingmelding.html&h=ATNntHZPeVcT9ivnSXeWmhRxzEx0yUOjMAtSMoJTp1e1xIzbvi0AoB329lwTtbG6c1GeAt3--8Ij9pwzpGP0WhPksaTrDqT0KJfrcwxQuc1UAjNb3BI8Vb7BV6EzIlgGa6xMAA7sfw&enc=AZPnDGkEjEJ74IGme-EFhMrIUaMr5H-ntGNNh6mQQA_0uBK4YCvFRJw0HSl9acYVZz4&s=1


Utenlandske utstillere
Transport av marsvin over grensen til Norge har lenge vært et omdiskutert tema. Det er tillatt å ta 
med egne marsvin inn i landet for utstilling uten søknad i forkant og veterinærattest. Regelendring 
fra 2016 har gjort dette mulig.
Klubben har, i samarbeid med Mattilsynet, utarbeidet et skriv som forklarer reglene. Dette kan 
sendes over til utstiller i forkant av utstillingen slik at det kan medbringes ved grensepassering. 
Kontakt Annfrid dersom du ønsker å få det tilsendt.

Spørsmål kan rettes til Annfrid Kjelbergsengen via facebook eller mobil: 90500401. 
Eller til Stine Marie Svensson via facebook. 


