
 

Norsk Boxerklubbs lokalavdeling i Oslo og Akershus ønsker alle 
velkommen til spesialutstilling søndag 30. mai 2021 

Adresse for dagen er Rommen Sportsklubb, Haavard Martinsens vei 35, 0978 
Oslo (samme sted som vi arrangerte årsvinner i 2019) 

I tråd med lokale koronaregler i Oslo, er det antallsbegrensing på 
arrangementer. Alle fremmøtte må registrere seg samtidig med parkering for 
eventuell smittesporing. Parkeringen vil koste kr 50,- og skal Vippses til 20254 
(NBK avd Oslo og Akershus) når man kommer.  

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

Følgende regler gjelder per i dag for offentlige arrangementer i Oslo: 

 

Vi har stor plass på området der utstillingen arrangeres, og vi vil derfor dele opp området 
rundt ringer i soner der utstillere tildeles faste plasser. Så lenge vi er under 30 personer vil 
det være anledning til å bevege seg rundt. Dersom antallet overstiger 30 vil det opplyses om 
dette og utstilliere vil bli bedt om å holde seg på sine plasser.  

Det vil være tillatt med telt på langside og kortside lengst unna dommer. Porten inn til 
utstillingsområdet åpner kl. 09.30 og i henhold til regler fra NKK skal bedømmingen begynne 
tidligst 30 minutter etter oppmøtetid. Dette betyr at bedømming av valper starter kl. 10.30 
og beregnet tidspunkt for bedømming av hannhunder vil være kl. 11.00. 

NKK har foreløpig ikke oppdatert regler for utstillinger siden 2020 og vi har forsøkt å tilpasse 
dem etter rådende smittesituasjon. Vi tar forbehold om at det kan komme nye retningslinjer 
fra NKK eller kommunen som kan påvirke utstillingen. Eventuelle endringer vil bli tilsendt på 
mail.  

Det vil være kiosk med salg av mat og drikke. Vi ber om at det betales med vipps eller kort.  



Utstillingen arrangeres etter NKKs regler, også i forhold til smittevern og 
koronaregler:  

• Det vil være en utstillingsleder (Line Orlund) og en assisterende utstillingsleder (Anne 
Ekstrøm) på utstillingen. Disse presenteres ved oppmøtetidspunkt, så det ikke er 
noen tvil om hvem disse er. 

• Utstillingsleder har myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise personer fra 
området som bryter smittevernreglene. Bortvisning gjør at personen mister retten til 
å vise hund og får heller ikke refundert påmeldingsavgiften.  

• Det er pålagt med bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst en 
meters avstand.  

• Telt kan kun settes opp på merket plass.  
• 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. 
• Om det tas vinnerbilder inne i ringene, skal avstand mellom personer opprettholdes.  

Avvik fra utstillingsreglene:  
• 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.  

Dommerstatistikk:  

 


