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NYTT LIV: I september 2019 ble det født hele 17 pumivalper fordelt på tre 
kull. Her er en del av gjengen fra Pumitime.         

          Foto: Jacky Williams
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Varemedlem og raserepresentant for puli:
Eva Øverlien  
Kleplandsveien 115, 4640 Søgne  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Tipper du? 
Da kan du la KUR få grasrotandelen, som er 5 prosent av innsatsen når 
du spiller et spill hos Norsk Tipping. 

Ønsker du å bli grasrotgiver, kan du bli det på én av følgende måter: 
• Hos kommisjonæren  

• På internett: www.grasrotandelen.no  

• Eller send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020  

Organisasjonsnummeret til KUR er 987511397  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Lederen har ordet 
Endelig er høsten her med nydelige farger og skarp luft. Men dette medfører jo 
som alle vet også tørre kvister og blader som i hvert fall ikke er forenlig med en 

pulipels, men, men plukking av diverse fra 
en pulipels er «terapi» det også på både 
godt og vondt. Heldigvis slipper vi å få 
med oss slike dyr hjem.    
Høsten 2019 kommer til å bli husket for 
hundesykdommen som gikk, med blodig 
diare og oppkast. Mange hunder ble syke, 
alt for mange døde og det var 
unntakstilstand på alt av hundeaktiviteter. 
Dessverre har de ennå ikke funnet en 
grunn til at så mange døde, men de jobber 
fremdeles med det. Etter hva jeg har fått 
beskjed om ser det ut til at våre ungarere 
heldigvis har sluppet unna.   

KUR-utstillingen ble gjennomført 22. juni 
på Vestby, mange flotte hunder, god 
stemning, og en fornøyd dommer. Vi har 
flotte hunder som vi kan være stolte av, var 
en av tilbakemeldingene fra Petèr Hudàk. 

  

Csilla har blitt 
kalenderpike, og 
pryder november, 
i Puli-kalenderen 
fra den 
amerikanske Puli-
klubben.   

Puli med opossum i pelsen.



Dogs4all foregår i år helgen 15.-17. november på Lillestrøm. Om vi skal delta på 
raseparaden, kan vi ikke avgjøre før vi vet når våre raser skal i ringen. Nærmere 
beskjed kommer. 

Jeg må be alle tenke over hva de skriver på nett. Dersom du ikke har noe godt å si, 
eller noe du kan si til vedkommende ansikt til ansikt, bør du tenke deg om en gang til. 
Du er selv ansvarlig for det du skriver og vi alle ønsker vel en hyggelig og 
konstruktiv tone. Se innlegg lenger bak i bladet. 

       Siv 

Hederspremie 2019 

KURs Hederspremie 2019 utdeles til Lena Gunnarsson med Mudien Sigerdrivas 
Ckutta på Sirkuskalas. For deres innsats i den frivillige organisasjonen Norske 
redningshunder, som første og så langt eneste mudi, men også ungarer som har 
oppnådd å bli godkjent redningshundekvipasje. 

Vi vet det ligger utallige treningstimer bak et slik arbeid, og vi setter stor pris på den 
samfunnsnyttige jobben dere gjør, men også jobben dere gjør for å vise frem mudien 
som brukshund. Tusen takk for jobben, og lykke til videre på fremtidige oppdrag. 

Ckutta og Lena Gunnarson, klare for oppdrag. Foto: Nina Leiros



Puminytt 
Av pumikontakt Wenche Granli Ekeli 

Sommeren er over og vi er i gang med 
høstens aktiviteter.  
Også i år har det vært mange som har vært 
aktive med hundene sine, både innen 
utstilling, agility, spor og det har vært 
gjeting på Lemonsjøen, og sikkert mye 
annet gøy   Selv har jeg vært på ID-søk med 
mine to, noe som var moro både for to- og 
firbente.  Veldig moro å se hvor flinke de er 
til å bruke nesa ! 

Men ikke alt har vært like ok…  I sommer 
synes jeg vi i pumimiljøet har hatt mye uro 
og skittkasting – spesielt på nettet.  Dette 
synes jeg er utrolig trist fordi vi er så få og 
det burde være mulig å være venner og ha 
det litt høyt under taket.  Man må kunne 
godta at vi klipper våre hunder forskjellig, har forskjellig oppfatning av hvem 
som skal pares med hvem osv.  Uansett tror jeg  at alle gjør ting i beste mening 
og gjør det man selv mener er riktig og da trenger man ikke kritisere det, selv om 
man kanskje ville gjort det på en annen måte selv.  Jeg tenker at man må godta at 
vi er forskjellige og tenker forskjellig uten å kritisere hverandre.  Men samtidig 
tenker jeg at det er viktig å ikke ta ting i verste mening – det er ikke sikkert det er 
vondt ment det som blir sagt, men kanskje ting noen ganger blir formulert litt 
feil..  Så håper jeg alle går i seg selv og tenker at vi egentlig har et godt 
pumimiljø i Norge som vi ønsker å bevare videre og at vi samles på Dogs4All 
rundt et «julebord» hvor vi tar med litt å spise og drikke hver og har det koselig 
sammen som vi har hatt det før.  Dette gjelder jo ikke bare pumier, men alle våre 
ungarske raser.  
Når det gjelder helseundersøkelsen jeg skrev om i forrige nummer, er vi nå 
ferdige med første steg i undersøkelsen hvor vi har snakket med alle 
oppdretterne.  Vi er litt usikre på hvordan vi skal gjennomføre den viktigste delen 
– den blant alle hundeeierne – fordi det krever et dataprogram som kan analysere 
svarene på en god måte.  NMBU (Veterinærhøgskolen) har dette, men lager som 
regel ikke en slik undersøkelse for så små raser som vår, men vi jobber med 
løsninger.  Uansett er dette en spennende sak å jobbe med og jeg gleder meg til vi 
har fått resultatene.  
      Wenche 



Pulinytt 
Av pulikontakt Eva Øverlien 

Denne høsten har ikke vært som andre, med denne skumle uvisse 
sykdommen hengende over oss har vi måttet begrense samvær og turer med 
hundene, de har kun fått vært i hundegårder og hagen hjemme hos meg . Vi 
hadde meldt på til Stavanger men den ble «heldigvis» avlyst. 

Deilig når de nå har åpnet for mer aktivitet igjen.
Og høsten er en super aktivitetstid.

Siden her er dårlig med stoff som kommer inn så blir det ikke så mye å 
skrive om denne gangen. Det har blitt født mange valper dette året og vi 
ønsker nye medlemmer velkommen .
Det er kjempegøy å ha valpekull, men må si det er deilig når de reiser også. 
Her er et utvalg av årets valper.

Eva 

Øverst fra venstre 
ser vi Iris, Jens og 
Javel. Nederst 
Jason og Javel.



Ne#ve# 
Av	Inga	Realfsen	

Vi	omgir	oss	av	sosiale	medier(SoMe)	hver	dag,	hele	4den.	På	SoMe	er	det	le:	
å	la	seg	rive	med	og	skrive	før	man	tenker.	Siste	året	har	det	bli:	lagt	merke	4l	
at	diskusjoner	og	statuser	relatert	4l	klubbens	raser	også	har	endt	med	en	li:	
utrivelig	tone.	Det	er	le:	å	misforstå	hverandre	når	man	diskuterer	skriBlig,	la	
det	derfor	være	høyt	under	taket,	og	rom	for	misforståelser.	Derfor	ønsker	vi	å	
minne	alle	på	ne:ve:	i	SoMe.  
NKK	sin	web	policy	ligger	på	NKK	sine	sider	og	kan/bør	leses	av	alle.	Link	ligger	
på	FB,	Gruppen	Ungarske	hunder.  

«Man	skal	ikke	plage	andre,	man	skal	være	grei	og	snill,	og	for	øvrig	
kan	man	gjøre	hva	man	vil.» 
De	fleste	kjenner	«Kardemommeloven»		fra	«Folk	og	røvere	fra	
Kardemommeby»,	av	T.	Egner.	Sitatet	kan	brukes	4l	det	meste	her	i	livet	,	men	
også	for	SoMe.	

•	Hold	deg	4l	saken,	og	skill	på	sak	og	person.	Legg	kun	ut	4ng	du	kunne	
sagt	ansikt	4l	ansikt.	

•	Ikke	kom	med	trusler,	ikke	trakasser	eller	plag	andre.		Under	de:e	ligger	
også	å	spre	opplysninger	om	andre	personer,	for	å	skade	denne,	offentlig	
på	ne:et.	

•	Det	er	bra	å	være	engasjert,	men	før	du	skriver	noe	som	engasjerer	deg	
voldsomt,	luB	hodet,	si:	på	hendene	dine	og	tenk	deg	om	før	du	skriver.	

•	Alt	må	ikke	legges	ut	på	ne:et/FB,	noen	4ng	egner	seg	best	privat.	Tenk	
på	hvordan	du	fremstår	for	andre,	og	hvordan	det	du	legger	ut	vil	påvirke	
andre.	



•	Tenk	på	at	når	du	har	skrevet	noe,	kan	det	slå	4lbake	på	deg	selv.	Alle	kan	
ta	et	skjermbilde	og	legge	ut	andre	steder	på	ne:et.	Da	mister	du	kontrollen	
over	meningene	dine.	

•	Opplever	du	at	noen	oppfører	seg	dårlig	mot	deg	på	ne:?	Ikke	svar.	Blokkér	
og	rapporter!	

•	Hvis	du	blir	trakassert,	uthengt,	ekskludert	eller	liknende	på	ne:,	ta	vare	på	
bevis,	for	eksempel	ved	å	ta	skjermbilde	

•	Trusler	og	trakassering,	på	ne:	eller	i	annen	form,	er	brudd	på	norsk	lov,	og	
bør	meldes	4l	poli4et.	

•	Oppdager	du	at	noen	utse:es	for	mobbing,	vær	en	venn,	ta	ansvar	og	si	
ifra.  
 
Visste	du:	

•	At	du	er	ansvarlig	for	
kommentarene	som	blir	
skrevet	av	andre,	på	
bloggen	eller	din	vegg	
på	FB?	Du	er	«ansvarlig	
redaktør»	for	de:e	og	
må	derfor	sørge	for	at	
det	holder	seg	saklig	og	
sivilisert.	

•	Låner	du	bilder	fra	
ne:et/av	andre	uten	å	
spørre	for	å	bruke	på	
ne:siden	din	eller	
bloggen	din?	Da	kan	den	
som	har	opphavsre:en	sende	faktura,	og	du	må	da	bare	betale.	De:e	kan	bli	
dyrt.	

Har	du	få:	samtykke	4l	å	legge	ut	bilder	av	andre?	Det	er	ikke	lov	å	legge	ut	
bilder	av	andre	uten	samtykke.	

Lykke	4l	på	SoMe,	i	en	hyggelig	og	saklig	tone!



Pumi i mitt hjerte 
Av Berit Hotvedt 
Nå har jeg mitt fjerde pumikull hos meg, planlagt og gjennomført med glede 
og nysgjerrighet, og samtidig en ydmykhet for alt vi ikke kan vite før valpene 
kommer og de vokser opp. 
Målet mitt for oppdrett er helse, gemytt, rasestandard og glede med hund. 
Jeg ønsker også å følge opp alle valpene og bidra med trening og treff, både 
til aktiviteter, som familiehund, til gjeting eller til utstilling.  
Vårt første treff hadde vi med stor suksess nå i august med hele 12 pumier 

Pumi er en herlig rase som har bergtatt hjertet mitt, og jeg ønsker å bidra til 
det beste for rasen. Jeg vil gå flere kurs og fortsette å lære mer.  
Jeg har snakket med mange om avl og oppdrett. Reist rundt i andre land og 
fått mange flotte venner. 

Jeg har brukt bildet av min første pumi Essi  på visittkort og hjemmeside for 
det nye oppdrettet. På denne måten vil Essi, som STAMMOR for mitt 
oppdrett, være med i mitt arbeid videre. 



En stor takk 
til Hanne K 
Foshaugen 
som tok det 
fantastisk 
bildet av 
min første 
pumi Essi. 
Og takk for 
at jeg har 
fått enerett 
til å bruke 
dette flotte 
bildet. 

Essi
Foto: Hanne K. 
Foshaugen

Etter å ha vært med og planlagt flere 
kull og gjennomført reiser og paringer 
både i Norge og Ungarn var det 
spennende å planlegge mitt fjerde kull.  
Kiee og Jagr sine valper er i skrivende 
stund 18 dager og det er så artig å følge 
utviklingen. 
De er jevnstore valper som legger godt 
på seg og Kiee er en fantastisk mor, hu 
fikser alt selv. Spesielt er det at jeg har 
tatt imot Kiee her hjemme hos meg 
sammen med «jordmor» Tove og Kjetil 
som eier Kiee’s mor, Guinness. En 
magisk natt hadde vi sammen den gangen. 

          Fine foreldre: Jagr og Kiee.



På bildet er Kiee sammen med sine seks flotte valper. 
Helt fra vi startet planleggingen til nå har Kiee ordnet det meste selv. Jeg 
bidrar med mat og skifte av tepper   

Som dere ser er det en avslappet 
atmosfære her og vi alle bare nyter gode 
dager sammen. 
Takknemlig for gleden med å holde på 
med denne flotte rasen.  
Ønsker alle en flott høst og masse glede 
sammen med sine to- og firbeinte 
venner. 
       

Berit 



KUR	uts,llingen	2019													Av	Siv	Ringlund	
Årets	KUR	uts4lling	ble	som	vanlig	kan	vi	si	nå,	arrangert	på	Vestby	Hy:epark	i	
Vestby.	Rammene	rundt	med	mange	forskjellige	bo	alterna4ver	gjør	at	alle	kan	
finne	noe	som	passer	for	seg.	Dere	må	bare	huske	å	reservere	den	hy:a	eller	
rommet	dere	vil	ha	allerede	nå.	h:ps://www.vestbyhy:epark.com/		telefon	
64959800  
Uts4llingsringen	ble	sa:	opp	fredag	kveld	og	e:er	en	del	forberedelser	avslu:et	
vi	kvelden	med	felles	pizza,	populært	og	veldig	sosialt.		

For	meg	startet	fredagen	ved	at	jeg	mø:e	dommeren	vår	Péter	Hudák	og	hans	
kone	på	hotellet	i	Oslo.	Heldigvis	hadde	Pèter	vært	hos	oss	for	flere	år	siden,	så	
jeg	kjente	han	igjen.	Vi	gikk	4l	Operaen	og	så	4l	Aker	Brygge,	det	gikk	i	tysk	og	
engelsk,	tysk	er	jeg	ikke	så	god	i,	men	det	gikk	da	på	e:	vis.	Oslo	viste	seg	fra	sin	
beste	side,	og	de	var	svært	interessert	i	Oslo	og	hvordan	vi	i	Norge	hadde	det.	
Spesielt	var	de	interessert	i	norsk	skoleverk,	ikke	så	rart	siden	hun	jo	jobber	i	
skolen.	De	lurte	også	på	hvorfor	de	ungarske	hunderasene	var	populære	i	Norge.	
Jeg	fortalte	min	historie	om	«kjærlighet	ved	første	blikk»	og	at	de	ungarske	
hundene	passer	godt	4l	mange	nordmenn	da	vi	er	li:	like.	Mange	nordmenn	er	
li:	skep4sk,	må	vurdere	hva	det	betyr	for	en	selv	og	sine,	men	når	du	først	er	
«godta:»	er	vi	verdens	beste	venn	og	vil	gjøre	alt	for	deg. 
Vi	spiste	lunch	på	Aker	Brygge	og	neste	stopp	og	ønske	var	Vigelandsparken.	Jeg	
må:e	dra	4l	Vestby,	så	jeg	utstyrte	de	med	kart,	buss	kort	og	info	om	hvordan	de	
skulle	komme	seg	4l	Vikingmuseet	og	Kon4ki.	De	hadde	en	flo:	dag	og	fikk	se:	
det	meste	av	det	de	ønsket.			

https://www.vestbyhyttepark.com/
https://www.vestbyhyttepark.com/


Sent	fredag	kveld	får	jeg	melding	fra	skriveren	vår,	om	at	han	dessverre	er	bli:	syk	
og	ikke	kunne	s4lle	på	lørdagen,	så	da	ble	det	li:	hek4sk	ak4vitet,	og	li:	panikk	i	
hy:e	13.	Spesielt	siden	han	også	hadde	utstyret	4l	Elektroniske	Kri4kker	som	vi	jo	
skulle	prøve	for	første	gang.		
E:er	noen	telefoner	og	li:	panikk	ordnet	det	seg,	og	lørdagen	kom	med	strålende	
vær.	Tusen	takk	4l	Tina	Bratsberg	som	kunne	s4lle	opp	å	hjelpe	4l	i	ringen	og	4l	
Gunn	Lauritsen	som	hadde	med	seg	tekniske	hjelpemidler	slik	at	vi	fikk	systemet	4l	
å	virke.	Lærdom:	Tenk	over	og	ha	planer	for	det	uforutse:e.		

Lørdagen	ble	en	fin	dag	med	god	stemning	i	og	rundt	ringen.	Vår	dommer	Pèter	
Hudàk	var	svært	nøye	og	sjekket	hver	hund	grundig.	Derfor	tok	det	noe	4d,	og	det	
ble	en	lang	dag.	Han	var	godt	fornøyd	med	kvaliteten	på	våre	ungarske	hunder.	
Kri4kksystemet	4l	NKK	fungerte,	og	dermed	kunne	alle	gå	inn	på	Dogweb	og	lese	

kri4kkene	sine	uten	å	må:e	tyde	
uleselige	4lbakemeldinger.	
I	pausen	premierte	vi	årets	hund	
2018,	Gratulerer	4l	Kje4l	Nilsen	og	
Årents	Hederspris,	gratulerer	Lena	
Gunnarsson.		

Vi	spiste	kaker/lunch	og	
arrangerte	også	barn	og	
hund.	



Lørdagskvelden	samlet	vi	oss	rundt	langbordet	for	sosialt	samvær	ut	i	de	små	4mer.	
Koselig	at	dommeren	og	fruen	også	ønsket	å	være	sammen	med	oss.	Bordet	blir	
bare	lenger	og	lenger,	og	det	er	hyggelig	å	møtes	utenom	uts4llingsringen.		

E@er	ønske	fra	flere	kan	vi	nå	ønske	velkommen	Cl	DOBBEL	KUR-utsClling	20.og	21.	
juni	2020,	Vestby	Hy@epark.	HUSK	å	besClle	overnaSng	allerede	nå.		

De beste hundene på KUR 2019. Dommer Pèter Hudàk til venstre. 
            Alle foto: Henning Ringlund



RESULTATER	KUR-uts,llingen	22.	juni	2019	
Dommer	Pèter	Hudàk		

BIS	 KUVASZ		 Sorschies	Szèp	Jenci,	eier	Bjørn	Olav	Andersen	

BIS	2	 PUMI	 	 Bissibingens	Fearless	Fludo	Jono,	eier	Linda	M.	Albrigtsen	

BIS	3	 PULI	 	 Gobèfalvi	Sàri,	eier	Marianne	Røsåsen	

BIS	4	 MUDI	 	 Pörgelòci	Pergö,	eier	Mary-Ann	Nord		

BIS	VALP	 	 MUDI	 	 Mcpo:er’s	Creek’s	Thunderstroke,	 
	 	 	 	 	 eier	Mikkel	Abrahamsen	

HP 1.BHK BIR. Good body for age, good 
bones,to strong forhead, corr pigm, corr 
teeth, Corr ears, good legs,good coat,with 
docktail,	

BIS	JUNIOR		 	 KUVASZ		 Czaruso	Jamie,	eier	Lena	Ahlqvist	

CK 2.BHK CERT. Good for age, good 
bones,typ head, pref stronger cheeks, exc 
body prop, corr front and rear legs,typ 
coat, good movment	

BIS	VETERAN	 	 PUMI	 	 Bissibingens	Earl	Grey	Csde,	  
	 	 	 	 	 eier	Linda	Marie	Albrigtsen	

Excellent CK. 8 years, med. size, well 
prop, fine head, corr ears, good pigm, corr 
teeth, corr ang,typ silvergrey coat, good 
tail.	

BIS	OPPDRETTER		 KUVASZ		 Kennel	Czaruso,	eier	Johan	Gustavsson	

4 dif litters, can see the homogen in the 
caract., headtype and coat, body prop and 
bone. This is why this groups get 1 place.	

BIS	AVL		 	 PUMI	 	 Bissibingens	Earl	Grey	Csde,	 
	 	 	 	 	 eier	Linda-	Marie	Albrigtsen	



BIR	 KUVASZ					 	 Sorschies	Szèp	Jenci,	eier	Bjørn	Olav	Andersen	

CK 1.BHK BIR . 7 years old, Good in size and 
caracter, good maskulin male, pigm is a bit lost 
with age, good legs, typ coat	

BIM	 KUVASZ		 	 Fjellflokkens	Areia	Êkes	Engla	 
	 	 	 	 eier	Bjørn	Olav	Andersen	

CK 1.BTK CERT BIM. Med size, good body prop, fine 
female head, corr ears, good pigm, corr teeth, corr 
front and rear legs,exc coat	

BIR	 PUMI	 	 	 Bissibingens	Fearless	Fludo	Jono,	 
	 	 	 	 eier	Linda	Marie	Albrigtsen	

CK 1.BHK CERT BIR.	6 years, med size,well 
muscl,good body prop, head should be a bit 
stronger, corr ears,good pigm, good top and 
underline, corr ang,typ silvergrey coat struck.	 	

Beste kuvasz på årets KUR.           Foto: Henning Ringlund



BIM		 PUMI	 	 	 Napos	Unoka,	  
	 	 	 	  
eier	Ann	Grete	Johansen	og	
Iren	Zahl	Johansen	

CK 1.BTK BIM. med. size, well 
prop, well muscl,fine head, 
corr ears, good pigm, good 
top and underline, good ang, 
good tail in movm.

BIR	 PULI	 	 	 Gobèfalvi	Sàri,	eier	Marianne	Røsåsen	

CK 1.BTK CERT BIR. 4 years, fine body str, good 
prop in head, good pigm, good homogen hair 
struck, good tail in movm,	

BIM	 PULI	 	 	 Kanikula`s	Herberth	Didgeridoo,	eier	Pe:er	Larby	

CK 
1.BHK CERT BIM. good prop, in 
head and body, good pigm, 
corr teeth,corr legs, good tail 
in movm, coat in dev but good 
struck.

Beste pumier på KUR 2019.
Foto: Henning Ringlund

Beste pulier på KUR 2019.



BIR	 MUDI	 	 	 Pörgelòci	Pergö,	eier	Mary-Ann	Nord	

CK 1.BHK BIR. 20 m, good body prop, mask, good 
head, corr ears, good eyes, good pigm, corr teeth, 
good topline and underline, good legs and with 
docktail	

BIM	 MUDI	 	 	 Sigerdrivas	Soria	Moria,	eier	Inga	Realfsen	

CK 1.BTK BIM. 20 m, good body prop, fine bones, 
corr ears,pigm is nice to hers coulors, good top 
and underline, corr legs good tail in movment, 
good coat.	

Årets beste mudier. KUR-utstillingen 2019.



ÅRETS	KUR	hunder	2018	  
Kuvasz:	Pusztahegyi	Bátor	Ardó,	229	poeng,		

Pumi:	Bissibingens	Jasper	Lium,	208	poeng,		

Puli:	Häxeboets	Opaler	Yumi,	40	poeng,		

Mudi:	Pörgelóci	Pergö,	28	poeng,		

Komondor:	Echo	Heinrich	von	Rüx:	6	poeng 
 
Årets	KUR-oppdre#er,	og	årets	Pumi-oppdre#er:	Bissibingens	Pumi:	
Berit,	Ann	og	Iren:	728	poeng		

Årets	Kuvasz-
oppdre#er:	
Fjellflokkens	Kuvasz:	
Bjørn	Olav:	407	poeng	

Årets	Puli-oppdre#er:	
Kanikulas	Puli:	Eva:	135	
poeng,		

Årets	Mudi-oppdre#er:	
Sigerdrivas	Mudi:	Inga:	
37	poeng		

Kake til alle, tradisjonen tro 
dekorert med bilde av årets 
KUR-hund.Velbekomme!
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Klubben	for	Ungarske	Vakt	og	Gjeterhunder	ønsker	velkommen	4l		

Dobbel	uts,lling	20.	og	21.	juni	2020.	

Sted:	Vestby	Hy@epark	i	Vestby	

Dommer:	Lørdag	20.	juni	Dr.	Emese	Kaszàs	fra	Ungarn.	Stort	CERT	

Dommer:	Søndag	21.	juni	ikke	bekreYet.	Lite	CERT	

Det	vil	bli	arrangert	«kom	som	du	er»,	«barn	og	hund»	og	diverse	
andre	ak4viteter.	

Sosialt	samvær	både	fredag	og	lørdag	kveld	

Årets	KUR	hunder	2019	vil	bli	overrakt	før	Generalforsamlingen,	e:er	
BIS	finalen	lørdag	20.	juni	2020	

Husk	å	bes4ll	overna~ng	på	h:ps://www.vestbyhy:epark.com/		
telefon	64959800	

https://www.vestbyhyttepark.com/
https://www.vestbyhyttepark.com/


Vi	må	alle	være	med	for	at	KUR	uts4llingene	2020.	skal	bli	enda	bedre	enn	
4dligere.	Så	vi	trenger	DIN	hjelp,	stor	eller	liten,	alle	monner	drar.		

Så	om	du	har	lyst	4l	å	være	med	å	arrangere	årets	største	arrangement	i	
KUR,	trenger	vi	hjelp	4l	flere	oppgaver	før	og	på	selve	dagene.		

• Kaffe	personell,	og	kakebaking.		

• Premieinnhen4ng	og	«4gging».		

• Se:e	opp	og	ta	ned	telt,	ring	og	diverse	på	selve	dagene.		

Kontakt	Siv	Ringlund	

Vi	tar	gjerne	imot	spons	av	premier,	godbiter,	salgs4ng	og	loddpremier.	
Kontakt	Inga	Realfsen	og	Berit	Hotvedt	

BIS Valp 2019: Mudi  Mcpotter’s Creek’s Thunderstroke, eier Mikkel Abrahamsen.



GENERALFORSAMLINGEN	20.	juni	2020	

Generalforsamlingen	2020,	gjennomføres	e:er	KUR	uts4llingen:	Lørdag	20	juni	2020,	
på	Vestby	Hy:epark	i	Vestby	

Sakspapirer	kommer	med	neste	KURer	

Glimt fra KUR-utstillingen 2019.
Fotograf: Henning Ringlund



Returadresse: KURer v/Kirsten Flagstad, 
Bygdinvegen 2039, 2940 Heggenes
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