Hun har dømt OES rundt omkring på de fleste kontinenter, i tillegg til flere
prestigefylte oppdrag for flere raser på store utstillinger rundt omkring i verden.
I sin periode i Norge ble hun også svært engasjert i oppdrag innen NKK og regnes
fortsatt som dommer med tilhørighet i Norge.

Reserve dommer

I disse Covid-19 tider er det selvfølgelig nødvendig at vi har Norsk reservedommer og da
er Inger Ronander invitert. Hun har også hatt OES i mange år, fra 70-tallet under kennel
Prefix Symphony. Nå har hun rasen Coton de tulear. Inger har vært FCI autorisert på OES
i mange år.

Hvor skal vi bo, feire oss selv og ha utendørsaktiviteter?

Vi har fått en god avtale med Thon Hotel Oslo Airport, med god hjelp fra Lisa Thielfoldt
Nielsen (Danish Delight i Danmark) som kan dette med forhandling med hoteller etc.
PS! Du/dere må bestille rom i god tid før 25. mai 2021 ellers kan det bli andre priser.
Vi har fått reservert rom der til svært gode priser, så når bestiller bruk
e-post: osloairport.booking@olavthon.no og referansenummer: 29595742
Rom/Frokost: kr 895,- for enkeltrom per døgn
Rom/Frokost: kr 1095,- for dobbeltrom per døgn
Hund på rommet: kr 200,- per rom
Parkering koster 135 pr. døgn også for bobiler.
Vi kan avbestille alt innen 26. mai uten omkostninger.

Jubileumsmiddag

Det blir fest på kvelden 26. juni og da har vi bestemt en sommer buffet, da vi tror de fleste
vil finne noe der som passer for dem å spise. Drikke må dere bestille og betale selv direkte,
men klubben inviterer all på en fordrink. Sommer buffet kr 595,- per person som betales
inn til klubbens konto, da vi må betale under ett.

Påmelding

Påmelding til klubbens offisielle utstilling gå inn på Norsk Kennel Klub sin webside
(www.nkk.no), velg ”Min side” og meld på der. For alle pluss dere som vil melde på til
uoffisiel utstilling bruk skjemaet.
Vi i komiteen ønsker alle hjertelig velkommen til OES-treff med utstilling og håper dere
får en fantastisk helg sammen med oss. Om du har spørsmål kan du ringe Leif Ragnar på
telefon 908 34 433.

Vennlig hilsen fra Utstillings-Jubileums komiteen NOESK
Ingebjørg, Bente og Leif Ragnar

