Vi har gleden av å ønske hjertelig velkommen til vår
Puddelspesial på Myrbø, nær Bergen
Lørdag 15. mai 2021
DOMMERE: Kine M. Sletnes – StorCert
Jari Partanen – vanlig Cert
STED:

Myrbø, Espeland – Neset 60, 5267 Bergen

PÅMELDING:
FRIST:

Via Min side på www.nkk.no

Ordninær: 22.04.2021.

Utsatt frist: 1. mai 2021

På grunn av utfordringer med Covid-19 så måtte vi endre dato på denne
utstillingen.
Det blir dommerbytte på den ene utstillingen pga at den ene dommeren ikke
kunne på denne datoen. Vi satser på å kjøre begge utstillingene parallelt. Slik at
utstillerne får 2 muligheter samme dag.
De som var påmeldt de opprinnelige dagene i april vi skulle ha utstilling vil bli
flyttet over til ny dato.
Skulle noen av disse påmeldte måtte endre klasse – send det til
ann@snownice.no.
De som var påmeldt, og ikke kan delta på denne datoen kan sende en e-post til
samme adresse og dere vil få refundert 100% av påmeldingsavgiften.
Ved avlysning blir 75% av påmeldingsprisen refundert. (Resten går til NKK sitt
aktivitetsgebyr).
På grunn av gjeldende regler i forbindelse med Covid-19 forbeholder vi oss
retten til å stenge påmeldingen FØR fristen dersom det blir for mange påmeldte.
PRISER: Voksen kr. 475,- Valper kr. 300,- Manuell + kr. 100,- Utvidet frist + kr. 100,Manuell påmelding til post@puddelklubb.no med alle opplysninger.
Innbetaling til konto nr. 1645 08 51063 ved manuell påmelding.
Bobilparkering vil ikke bli på området, kontakt nærmeste campingplass.
Lone Camping AS, Hardangervegen 697, 5268 Haukeland som er ca. 2,5 km unna.
www.lonecamping.com.

Utstillingen vil fortrinnsvis foregå ute, men vi disponerer også en telthall som kan
brukes ved dårlig vær (regn etc). På grunn av Covid-19 reglene vil det normalt sett
være enklere med utendørsutstilling enn innendørs.
Vi vil ikke gjennomføre spesialkåringer eller Barn&Hund.
Vi vil selvsagt ha BIS, BIS SAR, BIS VALP Vi vil gjerne ha spesialpremier fra våre
oppdrettere og andre sponsorgaver til vår utstilling, så send gjerne mail til:
post@puddelklubb.no så får vi en oversikt.
Vi ønsker at alle utstillere tar hensyn til de regler som gjelder og vi vil gjøre vårt
aller beste for å skape trygge rammer rundt utstillingen. Maks. ett kjønn i samme
variant inne i teltet av gangen. Blir det store klasser så blir det kun 1 klasse av
gangen inne.
Katalogene legges ut elektronisk på hjemmesiden og Facebook siden, sammen
med link til Resultatservice rett før utstillingens start.
Utstillingen i mai 2021 arrangeres i en spesiell tid, og med spesielle hensyn å ta både til oss selv, hverandre og resten av samfunnet.
Det vil ikke bli tilgang for tilskuere. Det blir ikke kiosk eller varesalg.
Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymptomer, er i karantene eller i
isolat ifm. COVID-19. Er du usikker – bli hjemme slik at du ikke risikerer å smitte
andre!
Husk god håndhygiene og hold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere.
Skulle du bli syk og få påvist COVID-19 etter at du har deltatt på et av våre
arrangementer under utstillingen i mai 2021 ber vi deg umiddelbart gi beskjed til
arrangementsansvarlig Ann Kristin Leirvik Sletnes på telefon 916 40 639 eller på
epost post@puddelklubb.no slik at vi får varslet andre deltakere.
Det vil ikke bli mulighet til å oppholde seg i utstillingsområde utenom tiden som er
angitt i programmet og inntil hunden er ferdig bedømt.
Bare rase- og veteranvinnere vil få tilgang til Gruppe- og BIS-finaler.
Det vil bli smittevernvakter og vi ber om at regler og vakter blir respektert.
De som med viten og vilje ikke overholder det som blir satt av regler, vil bli
bortvist uten kompensasjon hvis de ikke får stille hund som planlagt og vil bli
rapportert inn til NKK.
DET VIL BLI 75% TILBAKEBETALING VED AVLYSNING
PGA COVID-19.

