
Velkommen til Atlanterhavsutstillingen 

14.-15. Mai 2022 
Kristiansund Hundeklubb og Norsk Tibetansk Terrier klubb har gleden av å ønske velkommen 

til vår aller først utstilling i Kristiansund.  

 

Vi ønsker å komme med litt praktisk informasjon før utstillingen starter slik at det vil bli en 

trivelig helg for alle uten altfor mange overraskelser.  

 

Det vil bli brukt to ulike VIPPSnr i løpet av helgen.  

Lørdag: 730296 (Kristiansund Hundeklubb) 

Søndag: 20810 (Norsk Tibetansk Terrier klubb) 

 

Hallen: 

• Dørene til hallen åpner kl.08.00 

• Sekretariatet åpner kl. 08.30. Her vil premier kunne hentes ut og rosetter kjøpes, det 

vil kun være mulig å betale med vipps og kontanter. 

• Oppmøtene til ringene starter kl. 09.00 

• Kun en handler pr. hund, øvrige må betale inngang 

• Inngangsbillett koster kr.50. 

• Kiosken åpner kl.08.30, det vil kun være mulig å betale med vipps og kontanter. 

• Det er 3 toalett tilgjengelig, og et HC-toalett tilgjengelig ved kontakt av personal. 

• Underlaget i hallen er betong, i ringene er det lagt teppeflis 

• Det er satt opp eget område for klipping slik at vi kan holde hallen mest mulig ren. 

• Gruppefinaler starter kl.15.00 

• Barn og hund starter ca. kl.14.00, påmelding i sekretariatet fram til kl.13.00 

• Temperaturen i hallen er relativt lik den ute, kle dere godt. 

Renhold: 

• Det vil bli satt opp søppeldunker rundt om i hallen, bruk disse.  

• Dersom hunden er så uheldig å gjør fra seg inne, plukk opp og si gjerne ifra til 

personalet slik at vi får vasket. (Vi blir ikke sinte, uhell skjer) 

• Skulle det være tomt for papir på toaletter, fulle søppelbøtter o.s.v. som vi ikke har 

fått med oss, gi oss gjerne et vink. Det er triveligere når alt er rent og på plass. 

Parkering: 

• Parkering vil koste kr.50 pr.dag. 

• Ha gjerne betalingen klar og vis til parkeringsvakten slik at vi slipper lang kødannelse. 

• Det vil være ca 15-20 HC-plasser tilgjengelig. Her er det førstemann til mølla som 

gjelder. 

• All parkering skjer på eget ansvar. 



 

Lufting av hund: 

• Det er flotte naturområder like ved hallen med fine grusstier. 

• Vi ber igjen om at alle plukker opp etter hundene sine. Det er så mye hyggeligere for 

alle, og gjør det mulig for oss å leie hallen igjen neste år for en ny utstilling. 

Veterinærvakt: 716 72 000 

 

Følgende dommerendringer har skjedd etter påmeldingsfrist. 

Lørdag: 

Gruppe 8 –  
Ny dommer: Jari Partanen 

Følgende raser fra gruppe 9: 
Bichon Frisé, Bichon Havanais og 
Tibetansk Spaniel - 
Ny dommer: Wera Hübenthal 

BIS VALP: Arne Foss 

BIS: Wera Hübenthal 

BIS VETERAN: Jari Partanen 

Beste Oppdrett: Rodi Hübenthal 

Søndag: 

Følgende raser fra gruppe 9: 
Bichon Frisé, Bichon Havanais - 

Ny dommer: Rodi Hübenthal 
 

 

BIS VALP: Rodi Hübenthal 

BIS: Jari Partanen 

BIS VETERAN: Arne Foss 

Beste Oppdrett: Wera Hübenthal 

 

ARENA NORDVEST 
Dalaveien 18,  

6511 Kristiansund 

 

Velkommen 

                                                 


