
 
 

Velkommen til Nordisk Unghund Mesterskap i Gjeterhund den 17-18 november 2012! 

Mesterskapet avholdes i Norge, nærmere bestemt på Persbråten Gård på Skui i Bærum.  

Sauen vil i hovedsak bestå av gammel norsk farga spæl og noe norsk hvit sau. 

Hvert land har mulighet til å stille med 10 hunder hver 

under mesterskapet. Hunder som skal delta må ikke ha fylt 

3 år den dagen konkurransen starter. Alle må være 

vaksinert med gyldig dato. Startavgift pr. dag pr. hund er 

300NOK, som betyr 600NOK for hele helgen.  

Dommer for helgen blir Con Mcgarry.  

Spørsmål om påmelding og regler: 

Kontakt Torbjørn Jaran Knive tjknive@online.no 

Påmelding skal skje før den 5. november.  

Betaling til konto: 1204.38.48184  

Mottakers navn: Cathinka Kjelstrup 

Adresse: Kirkerudlia 7a 1339 Vøyenenga.  

IBAN: NO65 1204 1735 331 

SWIFT: DNBANOKKXXX 

Bankens Adresse: Dnb ASA, 0021 Oslo, Norge.  

Spørsmål om sau, overnatting og stedet: 

Kontakt Cathinka Kjelstrup +47 416 77 608 eller cathinka.kjelstrup@gmail.com 

Nettside: http://nordicnursery2012.wordpress.com/  

Her vil videre informasjon om startlister med mer komme senere. 

Det vil være servering på konkurranseplassen.  

 

 

 

Området konkurransen skal avholdes på 
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Aktuelle overnattinger: 

Emma Gjestehus 

Ligger på Emma Hjort ca. 10 min kjøring fra arenaen. 

http://www.emmagjestehus.no 

Thon Hotels Oslofjord 

Ligger i Sandvika ca. 15min kjøring til arenaen.  

http://www.thonhotels.no/ 

Oslo 

Det tar ca. 20 min å kjøre fra Oslo sentrum. 

www.booking.com/Oslo-Hoteller 

Camping 

Det er mulighet til å parkere campingvogn på stedet, men arrangør må ha beskjed i forveien. Kontakt 

Cathinka Kjelstrup +47 416 77 608 eller cathinka.kjelstrup@gmail.com 

Ellers er det hytte og camping muligheter på Bogstad Camping.  

http://www.bogstadcamping.no/ 

 

Veibeskrivelse fra Oslo: 

1. Kjør av E18 i Sandvika, inn på E16 (Ringeriksveien). 

2. Etter ca 3,6km ta til venstre i rundkjøringen (3.avkjøring). Du forlater nå nye E16. Ta første 

avkjøring i neste rundkjøring 

3. Rett gjennom neste rundkjøring 

4. Etter ca 4,6km (fra avkjøring E18) ta til 

venstre inn på Horniveien. 

5. Følg Horniveien til den går over fra asfalt 

til grusvei, og fortsett rett frem på grusveien 

mot skytebanen 

6. Følg grusveien til parkeringsplassen ved 

skytebanen og parker der. 

7. Derfra er det ca 100m å gå langs 

vei/lysløype til du kommer til porten inn til 

jordet.  

Se skilt Nordic Nursery. 
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