
AKTIVITETSPLAN 2011 for NTK avd. HORDALAND 
Aktivitetene er åpne for alle medlemmer i NTK.  

Følg med på www.ntkhord.org for oppdatering av datoer m.m. 
 

 
5 - 6. FEBRUAR 
NY I RINGEN  
Kurs for nybegynner i hvordan utstilling virker i teorien og praksis. 
Teori ”Hva er utstilling og Hvorfor” samt Praktisk Trening, lørdag og søndag  kl. 10-14. Søndagen 
avsluttes med en liten konkurranse. 
Påmelding og betalingsfrist 23 januar. Pris kr. 750.- per deltaker, maks 12 deltakere. Kurset 
gjennomføres kun hvis det er min. 6 deltakere. For mer info. ta kontakt med Tord Halsør på tel. 
55256811 eller e-post moha_1971@hotmail.com . Påmelding sendes til Jan Thorén på e-
post tothoren@online.no. NB! Bindende påmelding 
 
5 - 6. MARS 
TRIMMEKURS 
Sted: Kronstad Skole, Bergen. Pris 1000,- for hele helgen, inkl. lunsj. 
Info/påmelding til Anita Høysæter, tlf. 924 62 401 / epost anita@jaktborder.no . 
Påmeldingsfrist 20. februar. 
 
22, 29. MARS & 5. APRIL 
UTSTILLINGS-TRENING 
Sted: Garasjeanlegg  andre etasje v/ Nesttun Senter. 
Tid: Kl. 19.00 – 20.00. Pris: 20,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem! 
Husk å ta med utstillingsbånd og ekstra gode go`biter. 
 
6, 13 & 20. SEPTEMBER 
UTSTILLINGS-TRENING 
Sted: Garasjeanlegg andre etasje v/ Nesttun Senter. 
Tid: Kl. 19.00 – 20.00. Pris: 20,- pr. gang. Ingen påmelding, møt frem! 
Husk å ta med utstillingsbånd og ekstra gode go`biter. 
 
25. SEPTEMBER 
NTK - UTSTILLING  
På Bergen Racketsenter. Påmeldingsfrist 30.08.11. 
Info om dommer, og mulighet for elektronisk påmelding kommer på hjemmesiden. 
 
16. NOVEMBER 
ÅRSMØTE 
Kl. 19.30 i BSBKs lokaler i Kringsjåveien 69, Laksevåg. 
 
 
AGILITY-KURS 
Hvis de blir tilstreklig med interesserte vil det bli arrangert agillity kurs for nybegynnere og 
trinn 1 kurs. 
For de som er interessert og har lyst å starte med agillity kan ta kontakt med Monica på 
epost monictel@hotmail.com for mer info. 
 

BLODSPOR-KURS 
Ta kontakt med NTK avd. Hordaland for mer info. Om hvem som arrangerer dette. 
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