Retningslinjer Elvålsutstillinga 05.07.20
Utstillingsområde vil være stengt med sperrebånd og med 1.inngang.
Desinfiser hendene, og registrer deg.
Det er ikke adgang til utstillingsområde før oppmøtetidspunkt. Bedømmelse
starter tidligst 30 min etter oppgitt oppmøtetidspunkt.
Arrangementet er ikke åpent for publikum, og det oppfordres til at utstillere
ikke har med seg flere personer enn nødvendig. Kun utstiller som har inngang
til utstillingsområdet.
Utstillerne, med unntak av vinnere av gruppen og BIR, må forlate området når
hunden er ferdig bedømt. Det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer.
Dommer/ringsekretær avgjør hvor mange hunder som kan være i ringen
samtidig, slik at regelen om én meters avstand kan opprettholdes, både
stående og i bevegelse.
Dommer skal ikke ha fysisk nærkontakt med utstillerne.

Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst én meters avstand.
Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd.
Det settes opp markering i ringen for hvor hunden skal stå, og hvor handleren
skal stå når dommeren håndterer/gransker den.
Handler skal selv vise hundens bitt til dommer.

Dommer benytter hansker/desinfeksjon mellom hver hund.
Vinnerbilder (BIR,BIM,BIS,BIS valp) taes utenfor ringen. Det er satt opp eget
område for dette.(merk.Royal Canin vimpel/flagg).
Det vil ikke bli utdelt premiesløyfer, men ringsekretær vil vise opp et
premiekort.
Premier og rosetter:
BIR/BIM/BIS/BIS valp står ved plasseringsskiltet.
CK og CERT hentes og betales i sekreteriatet. Bruk gjerne vipps!

Det vil være et sekreteriat på utstillingen, men det anbefales å ta kontakt via
mail/tlf på forhånd om det skal være noen spørsmål, mangler eller uavklarte
saker.
Det vil være flere stasjoner med desinfeksjon rundt på området, bruk dem.
Vi unngår håndhilsning.

Det vil ikke være kiosk på området.
Utstillingstelt er ikke tillatt.
Katalog publiseres digitalt ved utstillingens start.
Deltakelse på arrangementet gjelder kun for de som er frisk, ikke har
luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingsleder har myndighet til å
rettlede og eventuelt bortvise personer fra området som bryter reglene. Ved
bortvisning mister personen retten til å vise hund eller å få refundert
påmeldingsavgift ved gjeldende arrangement.
Utstillingen avholdes med forutsetning om at myndighetene følger plan for
gradvis gjenåpning av samfunnet. Ved endringer som medfører at
arrangementet avlyses, vil påmeldingsavgiften refunderes i sin helhet.
Det vises til øvrige bestemmelser fra NKK i “manual for utstillingsarrangører”
på www.nkk.no

For evt spørsmål, ta kontakt med :
Torbjørn Halvorsen , tlf 91125525 eller
Ida Steihaug, tlf 95435145, mail: idasteihaug@hotmail.com

