Program Vestlandets Fuglehundfestival 2022
Sist oppdatert 6. mai 2022. Endringer kan komme.
Fredag 27.mai
18.00-19.00 Utstillingstrening ved Rebecca Engevik
19.25 Velkommen ved Festivalleder
19.30 Foredrag med Robert Brenden: Fra Valp til VK-hund, Behold gleden i søk og djervheten til
hunden i fuglearbeid

Lørdag 26.mai
09.00 Vestlandets Fuglehundklubs utstilling 2022 Offisiell åpning ved Festivalleder
Dommere: Birte Myhre og John Smedbakken
•
•
•

Oppmøtetid for de ulike raser blir annonsert etter at påmeldingsfrist har gått ut og
publiseres på webside og i program
Barn/hund-konkurranse så snart bedømmelser er ferdig. Påmelding i sekretariatet
før kl 12.00. Pris barn-hund kr 100,Finaler: Kåring av utstillingens beste veteran, beste avlsgruppe, og beste
oppdrettergruppe Best in show (BIS)

17.00: Grillen tennes, ta med grillmat og drikke.
19.00 Foredrag fra blant andre Norske Redningshunder.

Søndag 27.mai
09.00 Norsk Irsksetter klubb utstilling 2022. Offisiell åpning ved Festivalleder
Dommere: Birte Myhre og John Smedbakken
•
•
•

Oppmøtetid for de ulike raser blir annonsert etter at påmeldingsfrist har gått ut og
publiseres på webside og i program
Barn/hund-konkurranse så snart bedømmelser er ferdig. Påmelding i sekretariatet
før kl 12.00. Pris barn-hund kr 100,Finaler: Kåring av utstillingens beste veteran, beste avlsgruppe, og beste
oppdrettergruppe Best in show (BIS)

Apportkonkurranse:
Umiddelbart etter finalen blir det holdt uformell apportkonkurranse. Påmelding i
sekretariatet hele helgen frem til søndag kl. 12.00, pris kr 50 per start (max 3 starter).
Ekvipasjen stiller med eget apportobjekt, dummy eller tørket fugl. Gi beskjed hvilken
klasse hunden stiller i, UK under 2 år, AK over 2 år.

Det avsluttes med finale UK og AK.

Andre aktiviteter, lørdag og søndag:
•
•
•
•

Kiosk med salg av pølser, kaker, is, brus kaffe mm
Stands med utstillere
Natursti for barn
Det vil være mulig å ta apportbevis under festivalen. Påmelding via deltaker.no innen fredag 27.
mai, pris kr 200,- Ta med egen fugl og husk registreringspapirer på hunden. Påmeldte blir
kontaktet for å avtale tid.

Vi oppfordrer til bruk av VIPPS ved alle kjøp og påmeldinger.
Vi ber om at alle tenker på at vi har en pandemi bak oss, og at gode hygieneregler overholdes.

For øvrig info se: www.-v-f.k.no eller Facebook Vestlandets Fuglehundklub
Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Ved spørsmål ta kontakt per mail:
vestlandetsfuglehundfestival@gmail.com.

