
 
 

  

Irsk Ulvehundklubb Norge 
inviterer til Championatutstilling  

og årsmøte 
 

Utstillingssted:  Gol Campingsenter, Gol 

Tidspunkt:   22.-24. juni 2018 

Dommer: Pat Pask, Baronglen, England 

 
  

 

  

 

 

 

Hvis du ikke har mulighet til å melde på elektronisk, kan du sende din påmelding til  

Øivind Berg Larsen, Ødegården 15, 3519 Hønefoss og betal til konto 9713.46.26023. 

Ved manuell påmelding er det en ekstra avgift på kr 100 per hund, og fristen er 26. mai! 

 
Påmeldingsavgift:  Eksteriør kr. 375,-. Valp kr. 200,-.  Veteraner stilles gratis, men 

ved elektronisk påmelding må det betales kr 375,- som refunderes 

på Gol. 
 

 NB! Fra og med 3. påmeldte hund registrert på samme eier betales  

½ avgift. Rabatt regnes fra og av laveste avgifter.  
 

 

Årsmøte:   Innsendelse av saker til generalforsamlingen skal være styret 

  i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.  Det  

vil si senest 19. mai 2018  

 

Telefonhenvendelser: 980 03 091  Øivind Berg Larsen, påmelding/betaling/info 

    920 22 386  Anne Mette Mikkelsen, sekretariat, info.  

    924 67 553 Cecilie Bruvald, Premiekomite 
    476 14 547 Elin Slåen, Premiekomite 

    928 29 710 Heidi Winjum, Styrets leder 

 

  

Elektronisk påmelding og betaling via www.nkk.no/ 

19. mai er frist for elektronisk påmelding,  

(utsatt frist er 26. mai, men da koster det 100 kroner ekstra) 

 

2018 

http://www.nkk.no/


2018 
 

Program 
 
 

 

Fredag 22. juni: 

kl. 20:00 Felles grilling ved ringen for alle – ta med egen mat. 

 

Lørdag 23. juni: 

kl. 10:00 Årsmøte i IUKN avvikles på Kroen til Gol Campingsenter. 

 

Kl. 14:00 Valpeskue. Dommer: Pat Pask, Baronglen, England 

Uoffisiell lydighetskonkurranse - to klasser – novise og 

avansert. Avansert klasse er beregnet på de som trener aktivt 
lydighet med sin hund. Noviseklassen er for alle.  

 

  Barn og hund. Klasser: Under 10 og 10-14 år. 

  Juniorhandling 

Måling av høyeste hannhund og tispe. 
Hundeløp, med servering av gratis kaffe og kaker i regi av 

Region Hordaland & Sogn og Fjordane. 

 

Kl. 19:30 Festmiddag på kroen. Pris kr 355,- for voksne, drikke  

kjøpes selv.  Barn 4-12 kr 255. Barn under 4 år gratis. Menyen i 

år: Svinekam m/salat, amadinepoteter og bearnaise saus. 
For de som ønsker vegetarmat, er menyen selleri og 
urteburger med gulrot og rødbetsalat og amadine poteter. 
Til dessert, is med lune bær.  

 

Frist for betaling til middagen er 4. juni 2018.  Betalingen foretas 

til bankkonto 9713.46.26023, IUKN v/Øivind Berg Larsen, 

Ødegården 15, 3519 Hønefoss – og altså ikke på Gol!  Merk 
innbetalingen med hvem og hvor mange som skal delta, og antall 

vegetarmat, eller kontakt Øivind. 

Det er fint om alle kan gjøre dette. 

      

 

Søndag 24. juni:  

kl. 09:00 Championatutstilling. 

Ved utstillingens avslutning vil det bli foretatt bedømmelse og 

premiering av beste oppdretter og avlsklasse samt uoffisielle 

klasser før BIS og BIM veteran & Best in Show og BIM. Vi er 
glade om flest mulig har anledning til å bli til finalene. Det betyr 

mye for stemningen når vinnerne kåres. Til beste bevegelser og 

beste hode og uttrykk nomineres hunder av dommeren. Påmelding 

til beste generasjonsklasse, Irish spotting og honnørklasse gjøres i 

sekretariatet. 
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Bedømmelsen:  

Alle som har vært på utstilling om sommeren vet at det kan bli svært 

varmt for hundene utpå dagen.  Vi har derfor besluttet at 

veteranklassene (også i år) skal bedømmes først på Spesialen den 24. 

juni 2018. Bedømmelsen starter klokken 09.00, og vi starter da med å 

kåre beste veteran hannhund, deretter beste veteran tispe. Selve kåringen 

av BIS & BIM veteran tar vi på slutten av utstillingen. De som evt. har 

fått CK på sin(e) veteran(er), må selvsagt ta de med inn i beste 

hannhund/tispeklasse! Bedømming ellers som på vanlige utstillinger.  

 

Utenfor konkurranse 

Vi har også en klasse «utenfor konkurranse». Her kan irske ulvehunder 

som ikke er stambokført, som vanligvis ikke kan bedømmes, for 

eksempel på grunn av testikkelmangel, få en ren kvalitetsbedømming. 

Det blir ikke plassering i denne klassen.  Send manuell påmelding til 

Øivind Berg Larsen, Ødegården 15, 3519 Hønefoss innen 19. mai.  Pris 

for denne klassen er kr 150 per hund som innbetales samtidig til konto 

9713.46.26023.  

 

Hytter og appartement 

Alle bestillinger/reservasjon av hytter og appartement skjer direkte til 

Gol Campingsenter, telefon 32 07 21 44 eller e-post gol@plusscamp.no.  

Dere må oppgi at dere skal på Ulvehundspesialen, ellers vil dere få 

beskjed om at det er fullt.  

Vi har tidligere år erfart at hytter og appartement er populære. Vi 

oppfordrer derfor alle til å forsøke å slå seg sammen med kjente og 

utnytte kapasiteten best mulig! 

 

Helsekontroll 

Vi ønsker å sjekke vaksinasjonspapirer på alle hunder som skal inn på 

utstillingsområdet. Dette kan gjøres i sekretariatet åpningstider lørdag og 

søndag. Alle hunder som skal delta på utstillingen må ha vist vaksinekort 

og fått stemplet nr lappen for å kunne delta.  

 

Premier og premiekomite 

Spesialen har tradisjon for mange og flotte premier. For å fortsette denne tradisjonen trenger vi 

bidrag fra medlemmene. Har du lyst til å gi en premie? Ta kontakt med premiekomiteen – Cecilie 

Bruvald 924 67 553 eller Elin Slåen 476 14 547. 

 

Vel møtt til «Spesialen» alle sammen!  - Hilsen Utstillingskomiteen 

 

Informasjon til utstillerne 
les dette nøye! 

Rekkefølge: 
Veteranklasse hannhund 

Veteranklasse tispe 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Juniorklasse hannhund 

Åpen unghundklasse hannhund 

Åpen klasse hannhund 

Brukshundklasse 

Championklasse hannhund 

Beste hannhundklasse 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Juniorklasse tispe 

Åpen unghundklasse tispe 

Åpen klasse tispe 

Brukshundklasse 

Championklasse tispe 

Beste tispeklase 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Avlsklasse 

Oppdretterklasse 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Utenfor konkurranse 

Honnørklasse 

Beste ¾ generasjon 

Beste Irish Spotting 

Utstillingens eldste 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beste hode og utrykk 

Beste bevegelse 
BIS & BIM Junior 

BIS & BIM Unghund 

BIS & BIM Veteran 

Best in Show & BIM 

mailto:gol@plusscamp.no


 

 

 
 

  
 

 

 
I forbindelse med IUKNs generalforsamling 23.06.2018 minner styret om §3.3 i IUKNs lover; 
” Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 

være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.” 

 

 

Det vil si at fristen for innsendelser av saker til generalforsamlingen 2018 må være 

poststemplet, eller sendt elektronisk senest 19. mai 2018. 

 

 

Saker sendes klubbens leder:  Heidi Winjum 

      Ringebyvegen 427 

      2160 Vormsund 

Epost: leder@iukn.no 

 

Valg: 
Det er ikke tillatt å fremme benkeforslag på generalforsamlingen. Forslag på kandidater, sendes 

klubbens leder med adresse som over senest 19. mai 2018. 

 

Følgende styreverv er på valg:  

 

Leder 

2 styremedlemmer 

1 varamedlem 
 

Har du tips til gode kandidater til styre kan man også ta kontakt med valgkomiteen: 

 

Valgkomite:    Knut Olav Wille, 980 80 210 

Laila Korsøen, 920 35 634 

Hilde Lorentzen, 473 61 506 

Kristin Myrene, 952 29 942 

 
 

2018 

Styret informerer 
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