Veiledning og retningslinjer innenfor gjeldende
smittevernregler
Norsk Puddelklubb
Myrbø, Espeland 15. mai 2021.
Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.
Norsk Puddelklubb arrangerer rasespesial med 2 utstillinger på samme dag. Vi har gjort en vurdering
ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at
enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.
Det blir 2 forskjellige områder. Ett område med storpuddel og dvergpuddel og ett område med
toypuddel og mellompuddel. De som eventuelt som skal stilles på begge områder, skal bli fulgt fram
og tilbake. Når dommerne er ferdig med de to rasene de har i ringen, bytter ringpersonellet plass.
Altså vil rasene bli bedømt av begge dommerne i den ringen de er anvist plass.

Arrangøransvar:
•
•

•
•

Utstillingsleder: Ann Kristin L. Sletnes, Smittevernsansvarlig: Ann Kristin L. Sletnes,
Assistent: Henning Fauskanger
Disse har hovedansvar for at smittevernreglene følges under arrangementet. Disse 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.
Arrangøren må om nødvendig begrense antall deltakere, slik at man ikke overskrider
myndighetenes påbud om antall deltakere ved et arrangement.
Det skal settes opp skilt rundt ringen og ellers på området som minner deltakerne på å holde
avstand på minst 2 meter og overholde smittevernreglene.

Opphold på plassen og telting:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

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 2 meters avstand til øvrige deltakere.
HUSK Å BRUKE MUNNBIND NÅR DU BEVEGER DEG RUNDT PÅ OMRÅDET OG NÅR DU ER I
RINGEN.
Alle må registrere seg umiddelbart i Sekreteriatet på plassen, slik at vi er sikret oversikt og
holder oss under maks antall for arrangementet.
NAVN og KATALOGNUMMER blir/skal noteres.
Forlater du plassen for å dra hjem, setter vi pris på at du krysser deg ut fra listen, med
tidspunkt!
Ringen settes opp fredag ettermiddag/kveld og telt kan settes opp fra 19:00- til 20:00
fredag PÅ anvist plass og på en slik måte at reglene for avstand overholdes. Teltene skal
settes opp på fortrinnsvis 1 side av ringen, det vil tilvist plass. Det skal være fritt innsyn til
ringen!!!
Dere vil bli delt opp i forhold til der dere vanligvis bor.
Ingen må sette opp telt uten at plassen er tilvist.
Det blir også mulighet for å sette opp telt fra lørdag 07:30-08:30
Vi ber om at disse tidene respekteres:Telt som settes opp utenfor disse tidene, eller i strid
med ovennevnte retningslinjer, vil bli tatt ned/tas ned av eier. I tillegg vil ustiller bli nektet å
vise sin hund til bedømmelse og bortvises fra plassen.
Bedømmelsen starter kl. 9:00 lørdag. Det blir anledning til måling fra 08:45, for de som
ønsker å skifte rase. Når bedømmelsen starter, er det ikke mulig å skifte rase!

•
•

Vi ser ikke muligheten for å tillate publikum, slik at vi kan holde maksimum 1 person pr.
hund.
Utstillerne gis ikke anledning til å bli igjen som tilskuer.

Sekretariat, premier, kiosk/servering og toalett:
•
•
•
•
•

Det vil være sekretariat ved inngangen, men utstillerne oppfordres til å ta kontakt pr.
telefon eller mail på forhånd om de har spørsmål, mangler eller uavklarte saker.
Kataloger publiseres digitalt (ved utstillingens start). Sekretariatet merkes tydelig med
påminnelse om å holde avstand.
Rosetter og premier deles ut i ringen.
Det vil ikke bli kiosk, så husk nistepakke! Det er tilgang på vann på toaletter og utekran.
Toalettet inspiseres én gang i timen, og sprayes med rengjøringsmiddel. Det settes frem
desinfeksjonsmiddel, og henges opp en plakat hvor brukerne bes om å vaske av toalettsete
og vannkran etter bruk.

I ringen:
•
•
•

Ringen vil være størst mulig, vurdert etter rasens størrelse og antall påmeldte.
Dommer/ringsekretær avgjør hvor mange hunder som kan være i ringen samtidig, slik at
regelen om 2 meters avstand kan opprettholdes, både stående og i bevegelse.
Om mange har kvalifisert seg til konkurranseklassen, kan dommeren velge å ta inn noen av
gangen, og avvikle semifinale.

Avvik fra utstillingsreglene:
•
•

Hunder som får tildelt Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering. De er ferdig
bedømt når premien VG er utdelt.
Avl- og oppdrettergrupper får ikke delta.

Dommer og gjennomføring av bedømmelsen:
•
•
•
•
•

•
•
•

Dommer Jari Partanen, ringsekretær Lene Nordås Kalleklev , skriver Silje Duesund
Dommer Kine Sletnes, ringsekretær Anne Mette Mikkelsen, skriver Siren Næs
Dommeren skal søke å begrense sin nærkontakt med hundene mest mulig.
Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner.
Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst 2 meters avstand. Dommer eller
ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd. Dommere skal ha 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 utstillerne.
Det tas vinnerbilder på et annet tilvist sted. Under forutsetning at det lar seg gjennomføre,
kan dommer står 2 meter bak utstillerne og det er minst 2 meter mellom utstillerne.
Fotograf oppnevnes senere.

Finaler:
•

•
•
•

Dommere, utstillere og arrangører skal ha forståelse for at finalene må avvikles med minimal
kontakt mellom hunder og dommer, og dermed vil fremstå som noen mindre grundig enn det
man er vant til.
Vi begrenser antall finaler til; Best in Show, BIS SAR, BIS- valp og BIS-veteran.
Barn og hund blir ikke arrangert og heller ikke Avl og Oppdrett.
Premier og rosetter settes ut ved plasseringsskiltet, slik at man ikke har nærkontakt mellom
personer ved utdeling.

PM

OM NOEN SKAL HA MÅLT HUNDEN SIN FOR Å SKIFTE Z^, MÅ DETTE GJØRES FØR UTSTILLINGEN BEGYNNER - KL 08.45.
Ring 1
Dommer Kine Sletnes
Ringsekretær Anne Mette Mikkelsen
Skriver Siren Næs
Rase
Antall
Oppmøtetid
Dvergpuddel – valp
1
09.00
Dvergpuddel
8
09.00
Storpuddel – valp
1
09.00
Storpuddel
10
09.00
Dommerbytte i ringen (inkl. ringsekretær og skriverbytte)
Ring 1
Dommer Jari Partanen
Ringsekretær Lene Nordås Kalleklev
Skriver Silje Duesund
Rase
Antall
Oppmøtetid
Dvergpuddel – valp
1
11.00
Dvergpuddel
7
11.00
Storpuddel
8
11.00

Ring 2
Dommer Jari Partanen
Ringsekretær Lene Nordås Kalleklev
Skriver Silje Duesund
Rase
Antall
Oppmøtetid
Toypuddel – valp
1
09.00
Toypuddel
3
09.00
Mellompuddel – valp
3
09.00
Mellompuddel
14
09.00
Dommerbytte i ringen (inkl. ringsekretær og skriverbytte)
Ring 2
Dommer Kine Sletnes
Ringsekretær Anne Mette Mikkelsen
Skriver Siren Næs
Rase
Antall
Oppmøtetid
Toypuddel – valp
1
11.00
Toypuddel
3
11.00
Mellompuddel – valp
3
11.00
Mellompuddel
15
11.00

