
Vandrepremier 

Skedsmohallen 28. Oktober 2001. 

 
NUCH ODELS BLACK BORIS vandrepokal 

Pokalen er satt opp av Ellen og Rolf Enerud. 

 

1. Pokalen tilfaller Best i Rasen. 

2. Pokalen må vinnes 3 ganger av samme eier med maksimum to forskjellige 

hunder.  

3. Pokalen settes opp en gang i kalenderåret, fortrinnsvis på Norsk 

Rottweilerklubb’s utstilling. 

4. Vinnerhundens navn og årstall graveres inn for hver gang. 

5. Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til Norsk Rottweiler Klubb’s 

styre i ubeskadiget stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 

NUCH BLACK HURRICANES VANDREPREMIE 

 

1. Fatet er satt opp av Vigdis Larsen, Sverige. 

2. Fatet settes opp til beste nordiske rottweiler, med minimum CK. 

3. Fatet settes opp på Norsk Rottweilerklubbs årlige høstutstilling. 

4. Det må vinnes minimum 3 ganger av samme hundeeier med maksimum to 

forskjellige hunder. Pokalen skal vandre i 10 år, og er det flere hundeeiere 

som oppfyller kravene skal pokalen vandre videre til en av dem oppnår nytt 

napp. Pokalen tilfaller så denne. 

5. Vinnerhundens navn og årstall graveres inn for hver gang. 

6. Fatet oppevares av vinneren og innleveres til Norsk Rottweilerklubb’s styre i 

ubeskadiget stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 

 

KENNEL ZARSTØ’S POKAL TIL MINNE OM INT NUCH KORAD BELLINA’S ZARI 

Pokalen er gitt av Eli og Leif Andersen. 

 

1. Pokalen tilfaller BEST I MOTSATT KJØNN (BIM) i norsk eie. 

2. Pokalen må vinnes 3 ganger av samme eier med maksimum 2 forskjellige 

hunder. 

3. Pokalen settes opp en gang i kalenderåret, og da på Norsk Rottweilerklubbs 

utstilling i Oslo-området. 

4. Vinnerhundens navn og registreringsnummer samt årstall graveres inn hver 

gang. 

5. Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til NRK’S styre i ubeskadiget 

stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 



NUCH KING II’S MINNEPOKAL 

Gitt av Valheims Kennel, Olea og Harald Valen. 

 

6. Pokalen tilfaller Best i rasen. 

7. Pokalen må vinnes tre ganger av samme eier med maksimum to forskjellige 

hunder. 

8. Pokalen settes opp en gang i kalenderåret, og da fortrinnsvis på Norsk 

Rottweilerklubbs utstilling i Oslo. 

9. Vinnerhundens navn og årstall graveres inn hver gang. 

10. Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til NRK’S styre i ubeskadiget 

stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 

ROTTWEILERSTATUETTEN 

 

1. Pokalen er satt opp av KEDI’S KENNEL v/Signhild og Kirsten Svendsen, i 

forbindelse med Norsk Rotteilerklubbs 50 års jubileum 

2. Pokalen settes opp fortrinnsvis på Norsk Rottweilerklubb’s årlige 

høstutstilling. Ev eventuelt annet skal avtales med giveren. 

3. Pokalen settes opp i eksteriør til beste rottweiler av norsk oppdrett og i 

norsk eie med minimum CK. Eieren må være medlem av Norsk 

Rottweilerklubb. 

4. Den må vinnes minimum 3 ganger av samme hundeeier med maksimum to 

forskjellige hunder. Pokalen skal vandre i minst 10 år, og er det flere 

hundeeiere som oppfyller kravene skal pokalen vandre videre til en av dem 

oppnår nytt napp. Pokalen tilfaller så denne. 

5. Vinnerhundens navn og årstall graveres inn hver gang. 

6. Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til Norsk Rottweilerklubb’s 

styre i ubeskadiget stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 

Kennel Valheim’s Pokal til minne om 

NUCH NV-91 NORDV-94 Flatbakken’s Herman Qvistberg 

Født: 20.03.87 Død 14.04.98 

Gitt av Valheim’s Kennel v/Olea og Harald Valen. 

 

1 Pokalen tilfaller Best i Rasen (BIR). 

2 Hunden må være av Norsk oppdrett og i Norsk eie. 

3 Pokalen må vinnes tre ganger av samme eier med maksimum 2 forskjellige 

hunder.  

4 Pokalen settes opp en gang i kalenderåret og da fortrinnsvis på Norsk 

Rottweilerklubbs utstilling i Oslo området. 

5 Vinnerhundens navn og reg.nr. samt årstall graveres inn for hver gang. 

6 Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til Norsk Rottweilerklubbs 

styre i ubeskadiget stand, og i god tid før den neste gang settes opp. 

 



 

Kennel Bomarihu’s Pokal 

Til minne om Valheim’s Sophus II 

Født 26.01.96 – død desember 2000 

 

1. Pokalen tilfaller beste hannhund 

2. Hunden må være av norsk oppdrett og eie. Eieren må være medlem i Norsk 

Rottweilerklubb. 

3. Pokalen settes opp en gang i kalenderåret og da fortrinnsvis på Norsk 

Rottweilerklubb’s utstilling i Oslo-området/Skedsmo-utstillingen 

4. Vinnerens navn og reg.nr. samt årstall graveres inn for hver gang. 

5. Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til Norsk Rottweilerklubb’s styre 

i ubeskadiget stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 

Vandre Pokal til minne om: 

Nuch Valheim’s Ikaros og Nuch Valheim’s Irmelin 

Født: 16.4.85 Død: 30.9.96  -  Født: 16.4.85 Død: 20.8.97 

Gitt av Soraki Kennel v/Jan Ole Lia og Valheim Kennel v/Olea Valen 

 

1. Pokalen tilfaller Best i Rasen (BIR) 

2. Hunden må være av Norsk oppdrett og i Norsk eie. 

3. Pokalen må vinnes tre-3 ganger av samme eier med maksimum to 

forskjellige hunder.  

4. Pokalen settes opp en gang i kalenderåret, da på Norsk Rottweilerklubb’s 

utstilling i Oslo området. 

5. Vinnerhundens navn og reg.nr. samt årstall graveres inn for hver gang. 

6. Pokalen oppevares av vinneren og innleveres til Norsk Rottweiler Klubb’s 

styre i ubeskadiget stand og i god tid før den neste gang settes opp. 

 

Vi gjør oppmerksom på at en del av vandrepremiene har blitt ”borte”, og at muligens 

noen av nevnte vandrepremiene er vunnet til odel og eie. 

 

OBS! Skrivemåten i statuttene er antagligvis slik de er satt opp av givere. 

Kennel Bomarihu’s Pokal har jeg ikke sett etter denne utstillingen. 

KENNEL ZARSTØ’S POKAL TIL MINNE OM INT NUCH KORAD BELLINA’S ZARI 

tror jeg er gått ut? 

 

Jeg har ingen oversikt hvem som har napp eller har vunnet de respektive 

vandrepokaler. Jeg vet heller ikke om det er mulig å finne ut dette, dersom det ikke er 

gravert på premiene. 

 

Hølen, 1. februar 2009 

Kirsten Svendsen. 


