
Mer informasjon om utstillingen kommer på:  
http://boxerexpo.com/ 

 
 

Norsk Boxerklubb 
Kontaktområde Vestfold 

 

Inviterer til spesialutstilling søndag 6. september 2020 

Dommer for dagen er Elisabeth Bugge Olsen fra Norge 

Det spesielle er at det deles ut Stor-CERT på denne utstillingen i år 
 

Du som utstiller har den unike muligheten til to spesialutstillinger med Stor-CERT samme 
helg, samme sted. Norsk Boxerklubb arrangerer Årsvinnerutstilling lørdag. 

Stedet å være denne helgen er uten tvil Horten kommune og historiske Borrehaugene. 
Adressen er: 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 utstillingen. 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 i Vestfold! 

 

Kontaktperson for utstillingen: Espen Hagstrøm tlf: +47 982 55 428 
e-post: vestfoldboxer@hotmail.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. 

 
Parkering kr 50,-  -   Program kr 50,- 
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