Velkommen til Dobbel
Spesialutstilling
2020
Når: Lørdag 20.06.20 og Søndag 21.06.20
Sted: Torpomoen, Ål (Stasjonsvegen 2B, 3579 Torpo) HER
Dommer lørdag: Per Harald Nymark, Norge
Dommer søndag: Bente Harlem, Norge
Påmeldingsfrist: 08.06.20
Priser: Eksteriør (alle klasser) 350 kr , valp 300 kr per dag

F.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier gis 50 % rabatt (gjelder ikke valp). Utstillingen avholdes etter NKKs gjeldende
utstillingsregler. Det tas forbehold om eventuell dommerendring.
Påmelding HER

Nye retningslinjer fra NKK gir oss muligheten til
dobbelutstilling med storcert begge dager.
Arrangementet vil bli holdt i tråd med de til enhver tid
gjeldende retningslinjer for smittevern og nkks veiledning
for arrangører av utstilling . Det vil derfor ikke bli felles
bespisning inne, men vi håper på bra vær slik at vi kan
være sosiale ute med god avstand. Det vil bli satt ut
hånddesinfeksjonsmidler som må benyttes. Øvrige råd og
regler vil bli opplyst på stedet, da disse kan bli endret.
Vi ber alle som har symptomer på sykdom, eller som har
vært i kontakt med andre syke, om å holde seg hjemme. Vi
gjør også oppmerksom på at innreise til Norge foreløpig
ikke er tillatt, etter gjeldende forskrift. Vi vil være
avhengige av at alle har en positiv innstilling og kan være

litt ekstra behjelpelige, gjerne før og etter utstillingen
også. Vi håper dere har forståelse for dette og at vi tross
alle ekstra regler får ei trivelig helg.
ÅRSMØTE 2019 VIL BLI AVHOLDT
LØRDAG 20.06 KL 17.00.
Sted: Torpomoen
Varsel om årsmøtet som ble trykket i klubb- bladet gjelder
fortsatt. Årsmøtepapirer og stemmesedler vil bli sendt ut
på mail og kan i tillegg lastes ned fra vår hjemmeside
senest 14 dager før årsmøtedato.
OVERNATTING
Det er mulig med overnatting på utstillingsplassen med
bobil, vogn eller telt. Som bilde viser er det litt langt til
strøm, så ta med lang kabel. Ellers har vi som vanlig
mulighet til å booke enkelt/dobbelt og familierom.
Overnatting bestilles HER.
Mer informasjon i arrangement på facebook
Ved spørsmål njskspesialen@gmail.com

