
 

 

Velkommen til Norsk Boxerklubb kontaktområdet Agder`s utstilling  
lørdag 8.august 2020! 

 
Det stiller 8 boxer valper og 32 boxere i offisielle klasser, og bedømmelsen i ringen 

starter med valper kl 10:00! 
 

Dagens dommer Øistein Eikeseth, Norge 
Ringsekretær: Steinar Østensen  Skriver: Marit Dahl Pedersen 

Dommerstatistikk: 

 

 
Adresse for dagen Hamresandveien 15, 4656 Hamresanden 
Veibeskrivelse: 
 
Fra vest: Følg E39 og E18 til Rv41 i Kristiansand. Ta avkjøringen 90 fra E18. 
 
Fra øst: Følg E18 til Rv41 i Kristiansand. Ta avkjøringen 90 fra E18. 
 
I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Rv41 3,1 km Sving til venstre og inn på Hamresandveien, motsatt side av 
YX 450 m 

 
ALLE fremmøtte må registrere seg ved ankomst for eventuell smittesporing.   

Vi har kiosk og lotteri, betaling skjer KUN med vips. 

Program/deltakerliste vil legges på klubbens hjemmeside ca. en time før oppstart. 

 
Det vil være folk på plassen som har på seg gule vester. Hvis du lurer på noe, 

kan du spørre oss! 
 

Husk å meld deg på: Foredrag med Wenche Eikeseth fredag 7 august kl 19:00 og 
Sosial sammenkomst lørdag 8 august kl 19:00. Påmelding til Marit på  

mobil 905 12 428. Info på vårt arrangement på facebook 
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Utstillingen arrangeres etter NKKs regler, også i forhold til 

smittevern og Covid-19, og regler for dette følger under: 

• Det vil være en utstillingsleder og en assisterende utstillingsleder på 

utstillingen Utstillingsleder har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise 

personer fra området som bryter smittevernreglene. Vi gjør oppmerksom på at 

bortvisning gjør at personen mister retten til å vise hund og får heller ikke 

refundert påmeldingsavgiften.  

• Husk alle må holde minst én meters avstand fra alle andre enn de du bor 

sammen med, eller ferdes fast med i henhold til gjeldendenasjonale 

smittevernregler  

• Telt kan kun settes opp på merket plass, ikke rundt ringen. Personer med 

spesielle behov bes kontakte klubben for å kunne få tildelt plass ved ringen. 

Telt kan settes opp kvelden før på den oppmerkede plassen, husk minimum 1 

meters avstand. Utstillingsleder skal fjerne telt som ikke oppfyller kriteriene og 

utstiller nektes å delta på den aktuelle utstillingen.  

• Avl- og oppdrettergrupper får ikke delta.  

• Dommer og ringsekretær avgjør hvor mange hunder som får være i ringen 

samtidig, slik at én-meters avstand kan opprettholdes, både stående og i 

bevegelse 

• Utstiller skal selv vise hundens bitt og tenner.  

• Dommer vil selv vurdere om nærkontakt med hunden er nødvendig, altså om 

han ønsker å kjenne på hunden  

• Når dommeren går over hunden skal utstiller stå på minst én meters avstand. 

Derfor må langt bånd medtas i ringen. Dommer eller ringsekretær kan om 

nødvendig, selv holde i hundens bånd, men dommer skal da vise forståelse 

for at en del hunder kan være ubekvemme i en slik situasjon.  

• Dommer skal bruke våtserviett/sprit etter håndtering av hver enkelt hund  

• Dommer skal ikke ha fysisk nærkontakt med utstillere. 

• Det er ikke tillat å ta vinnerbilder inne i ringen, og bilder bør tas av hundene 

hver for seg.  

• Hunder som får tildelt Very Good (blå sløyfe), skal ikke komme inn igjen for 

plassering. De er ferdig bedømte når premien VG er gitt. · 

• Premier og sløyfer/rosetter blir ikke utdelt i ringen, men hentes selv av utstiller 

på premiebordet. Det skal stå en person fra arrangør bak premiebordet og 

veilede hva man kan hente ved spørsmål. Utstiller skal ikke ta på andre 

gjenstander enn de man selv skal ha.  

• Toaletter vil bli inspisert en gang i timen og sprayes med rengjøringsmiddel. 

Det vil også stå desinfeksjonsmiddel fremme for at brukerne skal vaske av 

toalettsete og vannkran etter bruk. 

 

Vi håper alle vil følge disse reglene slik at vi får en trivelig utstilling og at 

utstillingslederne ikke blir nødt til å bortvise noen på grunn av brudd på 

reglene 
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