
 

Bedømming 

- Det er ca 100 hunder påmeldt. Og dette er kun norske hunder 
- Det skal henge en spritflaske med tut ved hver ring, ved 

inngangen, ved matsalg og toaletter. Tapes fast i ringskilt. 
- Deltaker kan møte 30 min før bedømming av sin rase, og må 

forlate området  når de er ferdig bedømt. 
- Vi må være forberedt på besøk fra folkehelseinstituttet/mattilsynet. 

Vi skal klare å svare på spørsmål om hva vi gjør for smittevern. 
 

Inngang og utgang 

- Vi må ha folk som står ved inngang, dette er ved 

parkeringsplassen. De skal skrive alle personer inngang og utgang. 
- Det skal være tilgang på håndsprit  ved inngangen/utgangen. 
- De skal forlate området når de er ferdig bedømt, så lenge de ikke 

har blitt BIR. 
 

Kiosk, telt og sekretæriat 

- Det blir salg av mat i egen bod. Og servering i ringene. Vi har fått 

dispans på dette fra mattilsynet. 
- Loddsalg, betales til klubbens vipps. 
- Oppsett av telt blir kun på bestemte områder. Ikke lov å sette opp 

telt på forhånd.  

 

Dommere og ringsekretærer 

- Alle dommere og ringsekretærer møter minst 30 minutter før. 
- Skrivere møter 1 time før, pga opplæring av skriveprogram. 
- Det skal være våtservietter, desinfeksjonsservietter og håndsprit til 

dommer, ringsekretær, ringsekretærelev og sekretær. 

- Håndsprit til deltakere før de går inn i ringen.  

- Inn og ut sluse for deltakere i ringen. 

 

Opprigging 

- Fredag er rigging utstillingsplass på Bangsund grus fotballbane. 

Ting skal markeres med sperrebånd, plakater skal henges opp, telt 



til dommere skal settes opp, ringene skal merkes opp. Alt må være 

ferdig og klart på fredag. 
- Store plakater med smitteverninfo + PM henges opp. 
- Merk veien fra bensinstasjonen til grusbanen, fredag. 

 

Toalett 

- Toalettene skal vaskes minst annen hver time. Fra 08.00 – 16.00.  
- Det skal stå spritflasker på hvert toalett.  

 

Gruppefinaler 

- Resultat av gruppefinalene skrives på papir og leveres Mona 

Aakervik. Det skal stå katalognr og rase.  
- Bilde av premierte, husk BIS valp og BIS. 
- Mona fører inn i kritikksystem 
- Ansvarlige for gruppefinaleresultat: Mona Aakervik 

 

Smittevernansvarlig 

- Smittevernansvarlig: Mona Aakervik, Wenche og Ketil Eide.  
 

 


