
NMK ønsker velkommen til

Nordisk Mesterskap 2014 
Vestby arena, 1540 Vestby – 13-14 september 2014

Utstillingsarrangør: NMK-styre

Utstillingskoordinatorer: Adeline Broust Tiede og Annfrid Kjelbergsengen

Rasedommer 1: Julie Gallagher, UK (langhår, klipt langhår)

Rasedommer 2: Ian Reynolds, UK (strihår)

Rasedommer 3: Jan Schop, NL (korthår)

Petdommer: Amanda Grey, UK

Hjelpedommer (ved behov, for pet- og UMM-klasse): Maria Persson, SE

UMM-dommer (ung med marsvin): Pernilla Holmberg, SE

Ustandardisert og oppdrettergrupper fordeles på dommerne når vi ser hvordan påmeldingene 

fordeler seg. Endelig fordeling av rasedyr lørdag og søndag kommer med påmeldingsbekreftelsen. 

Påmeldingsavgifter: 

Rasedyr: 70 kr

Ustandardisert, Guide Standard: 70 kr

Klipt langhår: 70 kr: 

Oppdrettergruppe: 55 kr

Petklasse og UMM: 55 kr

Påmeldingen er bindende og refunderes kun ved fremvisning av veterinærattest. Påmeldinger etter 

påmeldingsfristen blir ikke akseptert. 

SISTE PÅMELDINGS- OG BETALINGSDAG ER 23/08/2014

Betaling overføres til: 0540 0847 217 (IBAN: NO33 0540 0847 217 BIC: DNBANOKKXXX)

Påmelding sendes via e-post til Christine Åsegård (caasegard@hotmail.com)

Påmelding til middagen sendes til Annfrid Kjelbergsengen (annfrid_k@hotmail.com) senest 

13/08/2014 og betales til NMKs konto (se ovenfor)

mailto:caasegard@hotmail.com


Andre detaljer: 
En del informasjon blir etterhvert lagt ut på hjemmesiden til Nordisk 

(http://www.nordiskmarsvin.com/). 

Importtillatelse og veterinærattest

Alle utstillere fra Sverige, Danmark og Finland må søke om importtillatelse på forhånd av 

utstillingen, og ha med veterinærattest. Se vedlagt skjema for importtillatelse. Fyll skjemaet ut og  

send det på e-post til trheg@mattilsynet.no. Saksbehandleren heeter Trude Hegle. Søknadsfristen er 

satt til 15. august, men søk gjerne før den tid, så behandler saksbehandleren vår søknadene 

fortløpende. Hver utstiller kan søke om å ta med inntil 10 dyr. Man trenger bare å oppgi antall dyr, 

ikke hvert individ. 

Man må ha med en veterinærattest som bekrefter at dyret er friskt på undersøkningstidspunktet og 

ikke viser tegn til smittsom sykdom. 

Importtillatelse, veterinærattesten og stamtavler skal kunne vises på grensa, men man trenger ikke 

stoppe på grensa med mindre man blir vinket inn. Kjør på grønt, men ha med papirene. 

Veibeskrivelse: 

Det er gode buss- og togforbindelser til Vestby. Vestby ligger en times kjøring fra Gardermoen, som 

er Norges internasjonale og største flyplass. Gi beskjed om du ønsker å bli hentet på Vestby stasjon.

Mer informasjon om veibeskrivelse finner dere på hjemmesiden til Nordisk.

Overnatting: 

Det er en hyttepark med flere alternativer til overnatting i Vestby, samt flere hotell og vertshus i  

nærheten. Mer informasjon rundt dette finner dere på hjemmesiden til Nordisk. 

Middag: 

Det blir middag med mulighet for vegetarmat på lørdagen. Gi oss beskjed dersom du ønsker 

vegetar, eller det er allergier vi må ta hensyn til. Mer informasjon rundt dette kommer etterhvert på  

hjemmesiden til Nordisk.

  

 Vi ønsker dere velkommen til Nordisk i Vestby.

mailto:trheg@mattilsynet.no
http://www.nordiskmarsvin.com/

