Program Vestlandets Fuglehundfestival 2019
Fredag 24. mai Kl. 18.00-19.00: Utstillingstrening ved Anne Grethe Langeland.
Kl 19.00-19.30: Øyvind Dagestad fra We Hunt informerer oss om deres nye jakt- og
sporingsapp for hund. Han vil i tillegg være tilstede på festivalen hele lørdag.
Kl. 19.30: Foredrag ved Knut Steinar Skiple.
Grillene er klar både før og etter foredraget, ta med grillmat og drikke.
Lørdag 25. mai Kl. 09.00: Åpning av Vestlandets Fuglehundklubs utstilling 2019. Offisiell
åpning ved klubbens leder Øystein Utne Dommere: Arvid Göransson og Vidar Grundetjern.*
Kl. 10.00-15.00: Natursti for barna. Dette er gratis og det er premier til alle. Penn og papir får
man i sekretariatet Barn/hund-konkurranse: Så snart bedømmelsen er ferdig, påmelding i
sekretariatet før kl 12.00. Pris kr 100,-. Det vil være mulig å ta apportbevis under festivalen.
Påmelding i sekretariatet, kr 200,- Ta med egen fugl og registreringsbevis på hunden. OBS:
Hunden må være fylt 9 mnd for å kunne avlegge apportbevis. Finaler: Kåring av utstillingens
beste veteran, beste avlsgruppe og beste oppdrettsgruppe. Best in show (BIS) Etter finalen blir
det avholdt uformell apportkonkurranse ved Norsk Breton Klubb avd. Hordaland. Påmelding i
sekretariatet frem til kl 12.00, pris kr 50,- pr start. Ekvipasjen stiller med eget objekt,
fugl/apport dummy etc. Kl. 19.00: Jubileumsmiddag og fest på Friborg, Lone. Loddsalg og
loddtrekning
Søndag 26. mai Kl. 10.00: Norsk Vorstehhundklubbs utstilling 2019. Offisiell åpning ved
representant for NVK. Dommere: Arvid Göransson og Vidar Grundetjern Barn/hundkonkurranse: Så snart bedømmelsen er ferdig, påmelding i sekretariatet før kl. 12.00. Pris kr
100,-. Det er mulig å ta apportbevis under festivalen. Påmelding i sekretariatet, kr 200.- Ta
med egen fugl og husk å ta med registreringsbevis på hunden. OBS: Hunden må være fylt 9
mnd for å kunne avlegge apportbevis Finaler: Kåring av utstillingens beste veteran, beste
avlsgruppe og beste oppdrettsgruppe. Best in show(BIS) og beste jaktpremierte begge dager.
Det vil være kiosk og stands med utstilllere begge dager. Vipps og kontanter kan benyttes ved
kjøp og påmeldinger.

