
Norsk Boxerklubb 
ønsker alle velkommen til 

 

Årsvinnerutstilling på Borrehaugene lørdag 5. september 2020 

Dommer for dagen er Arne Johan Haugen, som er spesialdommer for 
boxer, og har dømt boxere både i inn- og utland. 

Det deles ut Stor-CERT på Årsvinnerutstillingen. Les videre om de 
forskjellige Årsvinner-statuttene på Norsk Boxerklubbs hjemmeside. 

 
Årsvinnerutstillingen vil i år foregå på historiske Borrehaugene i Horten kommune samme 
helg som NBK-Vestfold avholder sin utstilling. Dette gir utstillerne den unike muligheten 

til to spesialutstillinger med Stor-CERT samme helg på samme sted. (NKK har gitt oss 
mulighet for flere stor-cert på grunn av få utstillinger i år) Adresse for helgen er derfor: 

Borrehaugene v/Midtgard Historiske Senter, Birkelyveien 9, 3184 Borre 

Utstillingen arrangeres etter NKKs regler, også i forhold til smittevern og Covid-19. 
Disse vil bli sendt ut sammen med PM og i tillegg bli lagt ut på klubbens hjemmeside 
en ukes tid før utstillingene. Vi tar forbehold om at regjeringen, og derfor NKK, kan 

endre smittevernreglene når som helst. Det vil derfor være den nyeste informasjonen 
fra NKK som gjelder uansett hva vi har lagt ut på hjemmesiden og sendt ut med PM. 

Eventuelle endringer vil i så tilfelle informeres om på klubbens hjemmeside. 

Påmeldingen er bindende og rett til dommerendring forbeholdes.  
Det understrekes at Norsk Boxerklubb ikke er økonomisk ansvarlig om utstillere blir 

satt i karantene, eller møter stengte grenser inn til Norge og derfor ikke får deltatt på 
utstillingene de har meldt på til.  

 
Vi ønsker alle boxervenner velkommen til en trivelig utstilling 

 

Kontaktperson for utstillingen: Henning Lund tlf: +47 905 52 202 
e-post: hennlund66@gmail.com 

Ordinær påmeldingsfrist: 23. august 2020 
Avgift ved ordinær påmeldingsfrist: Valp kr 315,-, øvrige klasser kr 415,-.  

Forlenget påmeldingsfrist: 30. august 2020 
Avgift ved forlenget påmeldingsfrist: Valp kr 415,-, øvrige klasser kr 515,-. 

Ved manuell påmelding: kontakt Henning Lund.  
Tillegg på kr 65,- ved manuell påmelding 

Påmelding skjer på NKK sin hjemmeside: www.nkk.no, følg anvisninger der. 

https://www.google.no/maps/place/Borrehaugene/@59.3825345,10.4720305,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOz8WuNzT8m9PKmhzH3hEw8r8VK9wGOTKUN5A-M!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOz8WuNzT8m9PKmhzH3hEw8r8VK9wGOTKUN5A-M%3Dw114-h86-k-no!7i3968!8i2976!4m12!1m6!3m5!1s0x4646b48ee2635cb3:0x8d363115deb0a9a7!2sBorrehaugene!8m2!3d59.3825345!4d10.4720306!3m4!1s0x4646b48ee2635cb3:0x8d363115deb0a9a7!8m2!3d59.3825345!4d10.4720306?hl=no
https://kart.gulesider.no/s/Birkelyveien,%209,%20BORRE
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