
 

 
Velkommen til Norsk Terrier Klub avd. 
Vestlands nasjonal utstilling med valpeshow 
24. sept. 2022 i Vestlandshallen, Åsane i 
Bergen. 
 

 
 
 
Arrangementet arrangeres innendørs i Vestlandshallen, Åsane Senter 58, 5116 Ulset. 
 
 
BOBILPARKERING 
De som har fått reservert plass til bobilparkering, får egen mail med info. 

 
PARKERING 
Grunnet et Byråd som prioriterer at folk skal sykle eller reise kollektivt til arrangement, er 
det dessverre dårlig med parkeringsplasser ved hallen. 
Du kan kjøre frem til hallen for å lesse av og så kjøre å parkere. 
Parkeringsvakter informerer. 
 
Parkering_oversikt.pdf (bsbk.no) 

 
Det blir tilgang til å kjøpe noe mat, drikke på arrangementet.  
 
NTK avd Vestland vil ha sekretariat ved ringen, hvor du kan henvende deg ved spørsmål 
og om du ønsker å kjøpe rosetter. 
 
Utstillingskatalogen vil bli publisert elektronisk på www.norskterrierklub.no og på NTKs 
FB-side fra søndag morgen. 
 
Hallen åpner for utstillerne fra kl. 08.00 og bedømmelsen vil starte kl. 09:00. 
 
Vi tar kun mot betaling på Vipps. 

 
Tilleggsdommer. 
 

Grunnet gledelige store påmeldingsantall, vil Péter Harsanyi, Ungarn dømme Jack Russell 
Terrier valp og Staffordshire Terrier valp i ring 7, når dommeren er ferdig med retrievere, 
 
Dyrevelferdskontrollør 

Det er nytt er at det for alle konkurranser, prøver og utstillinger med videre må oppnevnes 
dyrevelferdskontrollør(er). Dyrevelferdskontrolløren behøver ikke å være veterinær, men 
må ha nødvendig kompetanse til å vurdere om konkurransedyreforskriften og 
reglementets dyrevelferdsbestemmelser blir fulgt. Gjennom sin kontroll skal 
dyrevelferdskontrolløren bidra til at arrangøren håndhever reglementet sikrer at forskriften 
følges. 
 
I de ulike regelverk er dette allerede regulert i ulike bestemmelser hvem som har fullmakt 
til og plikt til å bortvise eller nekte deltagelse dersom det foreligger brudd på de ulike 



 
regelverk. En presisering av ansvarsoppgaven vil derfor måtte tilføyes i de ulike regelverk. 
 
Dersom arrangør gjøres kjent med at deltagende hund er under behandling for sykdom/ 
skade, har denne ikke rett til å delta. Dette følger av både NKKs egne regelverk og nå 
også forskriftsfestet i Konkurransedyrforskriften. 
 
Dette innebærer at hund som har behov for å få medisiner, eksempelvis smertestillende 
preparat for en litt stiv rygg, er det forbudt og også forbundet med straff å delta med 
hunden i både trening til og i konkurranse, utstilling, prøver mv. Strafferammen er bøter 
og/ eller fengsel inntil 1 år for de mildere overtredelser. Ved grovere overtredelser er 
straffen inntil 3 års fengsel. 
 
 

PROGRAM 
 

Kl. 09.00 Bedømmelsen starter. 

Ca. kl. 14.00 Beste valp In Show, Beste Veteran og Best In Show: dømmes av Otto Krcal. 
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Utstillingens adresse: Vestlandshallen, Åsane Senter 53, 5116 Ulset 

 
Utstillingens leder og dyrevelferdskontrollør: Edgar Waag. 

 
 

Utstillingen avholdes etter NKKs utstillingsregler pr. 01.01.2022. 

Arrangør er ikke ansvarlig for skader som hunder måtte forårsake. 


