
 

Norsk Spaniel Klub og Norsk Spaniel Klub avdeling Trøndelag ønsker velkommen til dobbelutstilling 

og valpeshow på Spongdal i Trondheim, fredag 26.juni og søndag 28 juni 2020 

 

Sted: Utstillingene i år blir utendørs på gress og ligger på Stormyra idrettsbane på Spongdal i 

Trondheim. Utstillingen vil være godt synlig når du kommer frem. 

Link til kart: 

https://kart.finn.no/?lng=10.16909&lat=63.36120&zoom=16&mapType=normap&markers=10.16727

,63.36295,r,Brukerdefinert  

Viktig informasjon:  

På grunn av covid-19 og gjeldende smittevernregler vil det i år bli en litt annerledes utstilling, under 

følger viktig informasjon: 

• Utstillingsleder og assisterende utstillingsleder har myndighet til å rettlede og eventuelt 

bortvise personer fra området som bryter reglene, ved bortvisning mister personen rett til å 

vise hund eller få refundert påmeldingsavgift. 

• Det er ikke adgang for publikum og utstillere må ikke ha med seg flere personer enn 

nødvendig! 

• Oppmøtetiden på startnummeret er tiden du slipper inn på området. Bedømmingen starter 

tidligst en halv time etter oppmøtetiden slik at det blir god tid til å komme inn, børste hund 

etc. 

• Det vil bli satt opp markering i ringen for hvor hunden skal stå og hvor handler skal stå når 

dommer håndterer den (minst en meter mellom utstiller og dommer). Husk minst en meters 

avstand til dine konkurrenter i ringen! Utstiller skal selv vise hundens tenner/bitt. Det blir 

ikke anledning til å ta vinnerbilder i ringen. 

• Det blir tillatt med telt, men disse skal kun stå på oppmerkede plasser, det er heller ikke 

tillatt å sette opp telt i forveien, det kan settes opp når dere ankommer til oppmøtetid. 

• Det vil kun bli arrangert tre finaler i år, umiddelbart etter alle rasene er ferdig bedømt, Best 

in Show, BIS-veteran og BIS-valp. BIS-valp blir rett etter valpebedømming. Det blir ikke 

anledning å delta med avl- og oppdrettergrupper. 

• Alle utstillere med unntak av de som blir BIR, BIR-veteran eller BIR-valp må forlate området 

når rasen er ferdig bedømt, det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer når rasen din er 

ferdig. 

• Kun friske personer får komme inn på området, hold en meter avstand til andre og følg for 

øvrig helsemyndighetenes råd for å forhindre smitte. 

• Parkeringsavgift på 50kr, betales på Vipps, ingen kontanter. 

• Ingen premier vil bli delt ut i ringen pga smittevern, premier fås i 

premiestanden/sekretariatet mot fremvisning av elektronisk kritikk. Sekretariatet ønsker ikke 

å håndtere kontanter eller skrive ut startnummer, dette må være i orden før ankomst. Om 

det skulle være noe så ta gjerne kontakt på forhånd, kontaktinformasjon finner du sist i PM. 
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• Katalog vil bli publisert digitalt ved utstillingens start, det vil ikke selges kataloger på 

området. 

• Hunder som får Very Good skal ikke komme inn igjen for plassering, de er ferdig bedømte når 

premien VG er utdelt. 

• Det vil ikke være kiosksalg i år pga smittevern, husk å ta med nok mat og drikke. 

• Husk gyldig vaksinasjonskort. Telefonnummer til veterinærvakt: 45 47 33 33 

• Husk å plukke opp etter deg og din hund       

 

For oppmøtetider, se startnummer. Det vil også bli lagt ut oppmøtetider på Facebookgruppen til NSK 

avd. Trøndelag og under utstillingenes arrangement på Facebook. 

 

 

Kontaktinformasjon for fredag: Tone Gausdal – 95772778 - tonegl2002@yahoo.no 

Kontaktinformasjon for søndag: Kari Knutsen - 971 78 940 – dandygirls@outlook.com 

For bobil/campingvognparkering og påmelding grillfes lørdagt: Vidar Sagmyr – 92878722 -  

vidar@sagmyr.no  

 

Velkommen!       
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