
VIKTIG INFO OM JAKTHUNDUTSTILLINGEN PÅ TRETTEN 27.11.2021 
Bli med på dugnaden for å holde utstillingen så smittefri som mulig! 

Velkommen til årets Jakthundutstilling, den 25 på rad. Det er i år rekordstor påmelding med 

211 hunder og 68 valper. Dette fører til at vi må ha inn en ekstra dommer til å dømme valper 

i gruppe 5 og 6. Disse valpene blir derfor bedømt av Linda Marie Lien. 

Pga. økende smittetrykk under koronapandemien er arrangementet ikke åpent for publikum, 

og kun 1 voksen person pr. hund kan komme inn på området. Utstillingen arrangeres i den 

oppvarmete ridehallen Hippodromen på Stav på Tretten. 

Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymptomer, ikke er i karantene eller isolasjon 

ifm. COVID-19. Er du usikker – bli hjemme, slik at du ikke risikerer å smitte andre! Husk god 

håndhygiene, og du bør holde minst 1 meters avstand til de øvrige deltagerne. NB! Du bør 

bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand til andre. Skulle du bli syk og få påvist 

COVID-19 etter at du har deltatt på vårt arrangement på Tretten, ber vi deg umiddelbart gi oss 

beskjed ved å sende e-post til jakthundutstillingen@gmail.com slik at vi får varslet andre 

deltagere.  

Det er i år ingen kiosk i Hippodromen. Det vil heller ikke bli arrangert Barn og Hund. 

 

Vegbeskrivelse: Fra E6 følger du skilting inn til Tretten. Kommer du sørfra, følger du 

hovedvegen, Kongsvegen, gjennom Tretten nordover til Stav der vi har satt opp skilt med 

Lillehammerutstillinga. Hippodromen ligger inntil Kongsvegen. Hvis nordre avkjøring fra E6 er 

åpen, er Hippodromen under 1 km fra avkjøringen. Koordinater er lagt ut på 

https://www.njff.no/oppland/lillehammer/jakthundutstilling 

Parkering: Parkering skjer på anvist område, følg vaktenes veiledning. Parkering denne dagen 

er GRATIS.  

 

SONER 

Sone 1 – Inngang fra Hippodromens kortside: 

Ring 1: Gruppe 7 – Stående fuglehunder utenom irsk setter 

Ring 2: Gruppe 6 – Basset-rasene og Harehund-rasene, Gruppe 7 – Irsk setter, valper  

 

Sone 2 – Inngang fra Hippodromens langside: 

Ring 3: Valper i gruppe 5 og 6 

Ring 4: Gruppe 5 – Elghunder 

 

Deltakelse/bedømming:  

Skriv ut katalognummeret og bær det på venstre arm eller hofte. Som deltaker kan du 

ankomme ½ time før din hund skal bedømmes (angitt som oppmøtetid på katalognummeret) 

– ikke før! Når din/dine hund(er) er ferdig bedømt, ber vi om at du forlater arrangementet så 

https://www.njff.no/oppland/lillehammer/jakthundutstilling


snart som mulig. Differensiert fremmøtetidspunkt for de største rasene blir lagt ut på 

arrangementets facebook-side og arrangørklubbenes hjemmesider. 

Hunder som blir «Best i rasen» kan delta i gruppefinale. Gruppefinale blir avholdt når alle raser 

i gruppen er ferdig bedømt. Gruppevinnerne går videre til konkurransen om Best in Show. 

Deltakere til gruppefinale/BIS må oppholde seg på eget anvist område på tribunen i hallen 

(eller gå seg en tur) fra bedømming av rasen er avsluttet og til gruppefinale holdes. Nedenfor 

finner du oppsett for de forskjellige sonene. Spesifikk oppmøtetid for din rase finner du i PM. 

Husk at du ikke kan komme inn på området før oppmøtetiden for din rase. Alle deltagere vil 

bli registrert ved ankomst til sitt område, husk avstand mens du venter på å bli sluppet inn. 

Bedømmelsen starter tidligst en halv time etter oppmøte. Det vil bli foretatt 

stikkprøvekontroller av hundenes vaksinasjonsattester. 

 

Katalog og kritikker 

Katalogen er elektronisk og legges ut på arrangementets facebook-side og arrangørklubbenes 

hjemmesider klokken 8.00 på utstillingsdagen. Kritikkene er elektroniske og blir tilgjengelig på 

resultater på nkk.no etter bedømmelse.  
 

https://www.facebook.com/events/890360211846498?ref=newsfeed 

https://www.njff.no/oppland/lillehammer/jakthundutstilling 

https://www.nkk.no/aktiviteter/resultater/ 

 

https://www.facebook.com/events/890360211846498?ref=newsfeed
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