
Velkommen til Norsk Vinner 2017 
og ordinær utstilling i
Norsk Marsvinklubb

22.April 2017 
Kråkstadveien 5, 1825 Tomter 

Dommere Norsk Vinner: Dommer ordinær utstilling: 
Rasedommer: Amanda Gray (UK) Rasedommer: Anniken Kjærnet 
Petdommer: Carin Österlund (SE) Petdommer: Stine Marie Svensson

Påmeldingsavgift 

Norsk Vinner Ordinær utstilling 
Pet/rase: kr 65,- Medlemmer/ kr 75 ikkemedlem        Pet/rase: kr 55,- Medlemmer/ kr 65 ikkemedlem
Oppdrettergruppe: kr 50,-           Oppdrettergruppe: kr 50,- 

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

Påmelding av rasedyr og pet på klubbens påmeldingsskjema sendes innen 8.april 2017 til:
caasegard@hotmail.com Etteranmeldelser av rasedyr 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. 

mailto:caasegard@hotmail.com
http://www.norskmarsvinklubb.no/paringmelding.html


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 25,- 
Varmlunch serveres kl 13:00 – Bakt potet med tilbehør og drikke. 
Forhåndsbestilles, kr 80,- 
Det avholdes loddsalg i løpet av dagen, og aktiviteter for barna. Følg med på arrangementets 
Facebook-side for nyheter om disse. – Husk kontanter! 
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. 

Utenlandske utstillere
Alle utstillere er veolkomne til å delta på begge utstillinger. Til Norsk Vinner er det kun 
Norskeide dyr som kan oppnå titlene som deles ut, men utenlandseide dyr kan plasseres og 
premieres tilsvarende en ordinær utstilling. 

Spørsmål kan rettes til Annfrid Kjelbergsengen via Facebook eller via mobil: 90500401 


