Norsk Puddelklubb inviterer til
PUDDELHELG 27—28. August 2022
Hovedutstilling med Storcert - 27. August og
KLAB med aktiviteter på søndag 28. August

STED: Skriverparken v/Hokksund Camping, Stryken 73, 3300 Hokksund

Skriverparken er et romslig område med adgang til fasiliteter hos Hokksund Camping,
både kiosk/kafe og toaletter.
Campingen har også god plass for bobiler og hyggelige hytter og leiligheter, som bestilles
direkte til campingen: booking@hokksund-camping.no tlf. 32 75 42 42
AGENDA FOR HELGEN:
FREDAG 26. AUGUST 2022
På fredag ettermiddag/kveld, etter at vi har fått satt opp ringene, vil vi kjøre gratis
Utstillingstrening/ringtrening med tips og øvelser. Dette tilbudet håper vi kan være til
hjelp for nybegynnere, valper og andre som føler et behov for større trygghet med
handling av sin Puddel. For å kunne se behovet/antall, vil vi gjerne ha påmelding til
npk.utstilling@gmail.com
LØRDAG 27. AUGUST 2022: HOVEDUTSTILLING
DOMMERE:

Alexandra Drott Staedler Mellompuddel og Dvergpuddel

NB! Dommerendring

Adamo Cennini

PÅMELDING:

Toy Puddel og Stor Puddel

Via Min Side på www.nkk.no FRIST: Ordinær 30. Juli og Utsatt 13.08.
PRISER:

Voksen 450,- Valper 300,- Utsatt og manuell + 100,-

Med værforbehold planlegger vi å samles ved grillen på lørdag kveld

SØNDAG 28. AUGUST:

AKTIVITETSDAG FOR PUDLENE Se side 2

Vi håper dette kan være en mulighet for alle til å se hva Puddelen kan, og også en mulighet for å
prøve de ulike øvelsene om man vil.
Vi takker vår Sponsor på Fôrpremier:

Norsk puddelklubb og KLAB inviterer til
Aktivitetsdag for pudler søndag 28.08.2022
STED: Skriverparken ved Hokksund Camping.
Underlag: Gress. Det er kiosk og toalett på området

RALLYLYDIGHET:
Uoffisielt stevne i Rallylydighet med
Nybegynnerklasse og Åpen klasse fra kl.10.00.
Dommer: Aleksander Nymo.

FELTSØK:
Innføring i Feltsøk og trening for de som
kan mer fra før.
Tidspunkt kl. 11-12 og ca. kl. 13-15.
Instruktør: Mette Dahl

AGILITY:
Innføring i Agility og trening for de som kan mer fra kl. 11-12 og ca. kl. 13-14.
Uoffisielt Blåbærstevne fra ca. kl. 14.
Instruktør og dommer: Anne Christine Brenne

PÅMELDING: Bente Tyrholm på epost
shirkus@outlook.com innen 15.08.2022

Skriv hva du er interessert i å delta på samt hundens størrelse.
Det er også mulig å melde på til agility og feltsøk når dere kommer.
Vi er fleksible og avtaler rekkefølge i forhold til de aktivitetene dere vil delta på.

