VIKTIG INFORMASJON LETO ARENA 8 OG 9 AUGUST 2020
NDK Letohallen 2020 omfatter flere atskilte arrangementer
Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymtomer, er i karantene eller i isolat ifm. COVID19. 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 på Leto
ber vi deg umiddelbart gi NDK beskjed til Utstillingsleder/Smittevernsansvarlig Siri Follaug på tlf.
901 61 815 eller på epost utstillingshk@gmail.com slik at vi får varslet andre deltakere.

Velkommen til utstilling i Letohallen.
NB. HUSK Å TA MED DITT STARTNUMMER, DETTE VIL VÆRE DIN INNGANGSBILLETT.
Skulle du av forskjellige grunner ikke ha med ditt startnummer, må du vise det elektronisk.
Når du da har kommet inn i din sone kan du hente nummeret ditt i sekretariatet.
Denne løsningen gjelder kun i nødsituasjon pga smittevern.
Vi har i år fått dobbelt så mange påmeldinger enn antatt. Det har ført til at vi nesten har doblet antall
dommere. Det betyr at det har blitt usedvanlig mange dommer endringer. Faktisk så mange at det
ble umulig å sette opp dommerendringer. Vi håper de fleste forstår problemet og stiller ut allikevel.
Skulle du mot formodning ikke ønske å stille ut, vil vi refundere 60% av påmeldingen. Vi ber derfor
om at du gjør følgende:
-

Skriv navn, telefon nummer og kontonummer på startnummerlappen din.
Noter om du vil ha din andel refundert via VIPPS eller på Konto.
Lever lappen til sekretariatet.
For de som stiller i inne i hallen i Sone 1 (ring 1 til 4) ber vi om at startnummer blir levert i
premie/rosett boden, som du finner ved forheng på vestre vegg.
For de som stiller inne i hallen i Sone 2 (ring 4 til 6) vil sekretariatet være på vanlig sted,
øverst i hallen
For de som stiller ute i Sone 3 (ring 7 til 11), vil sekretariatet være i hotell resepsjonen ved
inngangsdør hall.

Det vil ikke bli utbetalt kontanter på stedet ihht smittevern tiltak.
Digital Katalog vil bli distribuert på klubbens hjemmeside www.dalmatinerklubben.no rundt klokken
0600 på selve utstillingsdagen.
VED ANKOMST:
Si ifra til parkeringsvakt hvilken ring du skal stille i, slik at du blir anvist plass på riktig sted.
Parkeringsavgift er inkludert i din påmeldingsavgift, samt digital katalog. Ved ankomst/parkering –
følg anvisninger fra personalet. Vi ber om at parkering og lessing skal foregå så raskt og effektivt som
mulig, for å unngå samling av personer ved parkeringen. Vi ber også om at du kjører fra stedet når
din/dine hunder er ferdig bedømt.

Inne: Hallen vil bli delt i to soner med en gardin. Det er ikke tillat å gå mellom sonene innendørs. Hvis
du skal stille hund i en annen sone, må du først gå ut av hallen, deretter i riktig inngang. Dette gjelder
for alle 3 soner. Spør gjerne personalet, som er iført gule vester hvis du er usikker.
Sone 1 – Inne i hallen. (Ring 1, 2, 3 ,4) Disse skal parkerer ved innkjøringen til Leto, følg anvisning fra
personalet (som vil være iført gule vester) Inngang vil være i nordre ende av hotellet (på baksiden)
Hvis du har hunder i forskjellige soner må du benytte ny inngang til den sonen du skal inn i.
Sone 2 – Inne i hallen. (Ring 5, 6) Disse skal parkere ved innkjøringen til Leto, følg anvisning fra
personalet. Inngang vil være på vestre ende av hotellet. (på langsiden, ikke den enden som vender
mot E6) Hvis du har hunder i forskjellige soner må du benytte ny inngang til den sonen du skal inn i.
Sone 3 – Ute. (Lørdag Ring 7, 8, 9, 10, 11/ Søndag Ring 7, 8, 9). Disse kjører ned på innerste grusplass.
Følg anvisning fra personalet. Hvis du har hunder i forskjellige soner må du benytte ny inngang til den
sonen du skal inn i.
Hver sone vil ha to arrangementer. Det første starter klokken 08.30 – 11.00 og det andre starter
11.30 – 1.00
Det er ett katalognummer pr. hund. Du kan ikke ha med deg flere inn i din sone enn det antall hunder
du har med deg. Som deltaker har du kun anledning til å være til stede på det arrangementet som din
hund/hunder er påmeldt til.
Du kan ankomme din Sone når du har oppmøtetid, som du finner på ditt startnummer – ikke før!!
Selve bedømmelsen vil ikke skje før 30 minutter etter frammøtetid på startnummeret.
NB. På ditt startnummer står det» bedømmelsen starter kl …. Dette er IKKE klokkeslettet
bedømmelsen starter, men klokkeslett for fremmøte og når du får lov å komme inn i din Sone.
For å komme inn i din Sone, må du passere en inngangs sluse, der personalet sjekker ditt
startnummer og sprayer Antibac på dine hender. Antibac vil også være andre steder i sonene. Ha ditt
Startnummer klart, slik at vi unngår kø. Uteplassen vil være markert med sperrebånd. Ikke gå over
dette, benytt inngangsslusen. NB. Husk å holde 1 meters avstand, og vis kø disiplin.
Vi ber om at du prøver å unngå å gå inn og ut mange ganger fra din Sone.

Premie/ Rosetter:
Hunder som oppnår premiegrad «Very good» skal ikke plasseres i konkurranseklasse og skal forlate
arrangementet uten å vente på dette. Når din hund/hunder er ferdig bedømt, ber vi om at du
forlater arrangementet så snart som mulig.
Premie/rosettbord for Sone 1 er finnes på vestre vegg like ved sekretariatet. Sonen er avdelt med
gardin. Husk hold 1 meters avstand, og vis kø hensyn.
Premie/rosettbord for Sone 2 finnes også på vestre vegg, men på den andre siden av skillegardinen.
Husk hold 1 meter avstand, og vis kø hensyn.
Premie/rosettbord for Sone 3 finnes utenfor ved inngangsslusen.
Husk hold 1 meters avstand og vis kø hensyn.

Toalett:
Sone 1: Gå ut inngangsslusen og langs hotellet. Bruk toaletter i kjeller.
Sone 2: Benytt dør inne i hallen som går ut til resepsjonen. Alle skal bruke toalettene i kjelleren.
Det vil være vakt som passer på at denne døren kun benyttes til toalett besøk.
Sone 3: Benytt hovedinngang til hotellet. Bruk toalettene i 1 etasje.

INNE I HALL:
-

Ved overtredelse av regler, blir utstiller bortvist, samt mister retten til refusjon av
påmeldingsavgift.
Det vil kun bli mulig med en deltager pr startnummer.
Gå rett til ringen, husk 1 Meters avstand mellom deltagere.
Ikke opphold deg i sikkerhetssonen som er markert rundt ringene ute.
Husk 1 meters avstand også inne i ringen
Vi oppfordrer utstillere til å holde avstand, også mens man venter på sin tur i ringen.
Hent premie, rosett med en gang du er ferdig i ringen.
Så fort du er ferdig for dagen, forlat området, det er ikke tillat å bli igjen som tilskuer.

UTE:
-

Ved overtredelse av regler, blir utstiller bortvist, samt mister retten til refusjon av
påmeldingsavgift.
Telt i forbindelse med ringene er ikke tillat. Telt som blir oppstilt i nærheten av ringene vil
bli fjernet av arrangør, og eier kan bli nektet å delta på arrangementet.
Husk 1 meter mellom hver ekvipasje, både inne i- og utenfor ringen
Ikke opphold deg i sikkerhetssonen som er markert rundt ringen.
Hent premie, rosett med en gang du er ferdig i ringen. Disse vil være plassert utenfor
hovedinngangen til hotellet.
Så fort du er ferdig for dagen, forlat området, det er ikke tillat å bli igjen som tilskuer.

Har du spørsmål før selve utstillingshelgen, ta kontakt i forkant på epost
utstillingshk@gmail.com

Det vil dessverre pga Korona restriksjoner, IKKE bli avholdt BIG og BIS finaler.
For å følge smittevernstiltak og NKK’s veileder, gjelder visse regler.
PERSONER SOM IKKE OVERHOLDER REGLENE, KAN BLI BORTVIST FRA ARRANGEMENTET !
VED BORTVISNING MISTER MAN RETTEN TIL Å VISE HUND SAMT INGEN REFUSJON AV
PÅMELDINGSAVGIFTEN !

