
 

Norsk Boxerklubbs lokalavdeling ønsker alle velkommen til 
årsvinnerutstilling lørdag 12. juni 2021 

Adresse for dagen er Vestby hyttepark, Hytteveien 11, 1540 Vestby 

I tråd med lokale koronaregler som gjelder per i dag, er det antallsbegrensing 
på arrangementer. Alle fremmøtte må registrere seg ved inngangen for 
eventuell smittesporing og sikring av at vi ikke overstiger antallsbegrensingen.  

Parkering for de som ikke leier leilighet/hytte på Vestby hyttepark, er kr. 100 
per døgn (både for bil og bobil). Dette betales til resepsjonen. 

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

For Vesby gjelder særskilte smittevernregler. Dette er reglene vi per i dag forholder oss til: 
På arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser er det tillatt med inntil 

100 personer. 

For å tilfredsstille dette vil derfor dele opp området rundt ringer i soner der utstillere tildeles 
faste plasser. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være anledning til å sette opp telt inntil 
ringen og utstillere vil bli bedt om å holde seg på sine plasser. Når utstillere beveger seg 
utenfor tilvist fast plass, skal munnbind benyttes hvis ikke 1-metersregelen ikke kan 
overholdes. 

Det er viktig at utstillere registrerer seg ved inngangen (en person per husstand må oppgi 
navn og telefonnummer av hensyn til eventuell smittesporing – alle i husstanden telles). For 
at vi skal holde oversikt over totalt antall, er det også viktig at dere gir beskjed når dere 
reiser. Dersom deltakerantallet nærmer seg 100, vil besøkende som ikke stiller hund selv og 
utstillere som er ferdig med å stille hund, bli bedt om å forlate området.  

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 kontanter unngås.  

 



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

• Utstillingsleder er Solveig Strand  
• Solveig presenteres ved oppmøtetidspunkt, så det ikke er noen tvil om hvem hun 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 hun 

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:  

 

 

 

 

 



I henhold til regler fra NKK skal bedømmingen begynne tidligst 30 minutter etter 
oppmøtetid.  

• Bedømming av valper begynner tidligst 10.30 
• Bedømming av hannhunder begynner tidligst kl. 11.30  
• Bedømmingen av tisper begynner tidligst kl. 13.00 

 

Barn og hund: 
I pausen mellom hannhunder og tisper vil vi arrangere barn og hund. Påmelding til dette 
gjøres i kiosk/sekretariat. Pris for deltakelse er 50 kroner. 
 
 
Lotteri: 
Medlemmene i utstillingsrådet har skaffet mange flotte premier og vi håper alle støtter opp 
om årets klubblotteri.  
 
 
Gratis utstillingstrening fredag kveld fra kl. 18.00 
Fredag kveld kan du delta på gratis utstillingstrening i regi av Jan Vidar Bakker. Påmelding til 
dette gjøres til lineorlund@hotmail.com 
 
 
Grilling fredag kveld kl. 20.00 
Dersom du kommer til utstillingsområdet allerede fredag, er du velkommen til å grille 
sammen med andre boxerfolk kl. 20.00. Du må selv ta med grill og det du skal grille. Vi låner 
et par av bordene fra kafeen, men du må selv ta med det du skal sitte på. Dette regnes som 
et arrangement og vi vil derfor registrere alle deltakerne.  
 
  

 

 


