
Velkommen til Buhundens Nasjonaldag 2019 
 

23-25. august 2019                         
 

  
Barn og Hund – Nasjonaldagen 2018 Alltid fine premier 
 

N                                                                       - Buhundens 
nasjonaldag. Stedet er Hunderfossen Camping ved Lillehammer, datoen er 23-25.            
                                                                                         
buhund, utstillingens Beste svarte - V                                               
                                                               60 m. I tillegg skal vi ha 5-kamp. 
Og innimellom dette skal vi snakke sammen, hygge oss og                               
                                                                                                 
                                                                                                
minnerik. Alle er velkommen til Hunderfossen. Du trenger ikke stille ut hund for å komme. 
 

  
Femkamp – vinnerlagene 2018 Femkamp – en av øvelsene 

 
 
 



Øyelysing 
                                                                                   . Øyelyser 
er som vanlig Ernst-Otto Ropstad. I år starter øyelysing opp kl. 13:00. Send en epost til 
avlsradet@buhundklubben.no med hundens registreringsnummer og navn innen 31.07.18 
             .                                                                                                                                             
 
Middag og sosialt samvær 
                                    -                                               , samles 
vi til middag. I år satser vi på fint vær. Middagen serveres ute. Vi har telt og noen stoler og 
bord, men er avhengig av at de fleste har med seg egne bord og stoler.                   
anderskirs@gmail.com                                       .         
 
Rallylydighet                                                                                                                        
 På søndagen arrangerer vi kurs i rallylydighet, både for nybegynnere og viderekommende. 
Forkunnskaper er ikke nødvendig. Aktiviteten passer for alle. 
 
                                                                                          
                              ? Send oss en epost til styret@buhundklubben.no  
Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 
 

 
 

Den skal tidlig krøkes – BIR og BIM valp 
2018 

Karianne og Max koste seg på Hunderfossen 

 
 
 

Program: 

Fredag 23. august: 
Kl. 18:00 – 18:45 Handlerkurs v/Kathrine Lindstrøm og Ellen Katrin (gratis) 
Kl. 19:00  - 20:00 Gjennomgang av utkast til nytt dommerkompendium for Norsk buhund (på 

hotellet)  
Kl. 19:00 Grillene er varme fra kl. 19, Vi holder griller (alle tar med egen mat og 

drikke, stoler og bord – vi har noen bord og stoler for dere som kommer 
med tog og fly) 

mailto:styret@buhundklubben.no


Lørdag 25. august: 
Kl. 09:30 Utstillingen starter med valpeshow (4-6 og 6-9 mnd.) – Eli Marie Klepp er 

dommer for dagen  
Kl. 13:00 - Øyelysing starter opp og foregår parallelt med utstillingen (pris kr: 1.000,-). 

 5-kamp (uhøytidelig lagkonkurranse) 
Barn og hund (åpent for barn som ikke stiller hund på den offisielle 
utstillingen) 

 Utstillingens beste svarte buhund 
 Kåring av årets beste buhund 
 Lotteri – med mange fine premier 
 Utstillingens beste hale og vakreste hode 
 60-metern 
Kl. 19:30 Middag på utstillingsplassen,  gryterett Biff Stroganof (voksne kr. 250,-, 

barn 3-12 år kr. 100,-, Barn under 3 år gratis) 
   
Søndag 26. august: 
Kl. 09:30 – 12:00 Kurs i rallylydighet. Vi deler i to nivåer. Nybegynnere og de som har drevet 

litt tidligere. 
Påmeldinger 
Handlerkurs: Gratis! Påmelding til anderskirs@gmail.com – innen 31. juli 
Utstillingen:  Påmelding elektronisk på NKK sin hjemmeside – innen 22. juli 

(www.nkk.no)  
Øyelysing: Kr.: 1.000,- Påmelding til avlsradet@buhundklubben.no – innen 31. juli 

(husk å oppgi hundens navn og registreringsnummer) 
Middagen: Påmelding til anderskirs@gmail.com – innen 31. juli (husk å oppgi navn) 
 
Barn og hund, beste hale, vakreste hode, 5-kamp, 60-meter, triksekurs og rallylydighet  – 
påmelding på stedet. 
 
Overnatting: 
Vi har reservert en del hytter og hotellrom fram til 15. juni. Disse må bestilles direkte hos 
hotellet:  
e-post: hotell@hunderfossen.no, tlf.nr.: 61 27 40 00 
 
Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. Ta direkte kontakt med 
campingplassen: 
e-post resepsjon@hunderfossen-camping.no, tlf.nr.: 61 27 73 00/474 61 509 
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