Covid-19 Retningslinjer for Vinterutstillingen
På bakgrunn av kommunale og nasjonale retningslinjer, har vi utarbeidet egne rutiner for å
kunne holde vinterutstillingen på nåværende tidspunkt. Retningslinjene og organiseringen
er gjennomgått i samråd med smittevernsteamet i Kristiansund.
Et av de største utfordringene de ser er reiser over kommunegrenser og at vi samler folk fra
andre kommuner. Det er ikke anbefalt hverken av de nasjonale eller kommunale
retningslinjene. Vi må på bakgrunn av dette og den nåværende situasjonen rundt om i
kommunene fraråde utstillere fra røde kommuner å møte på utstillingen uten karantenetid
eller test. Tilreisende fra spesielt utsatte områder bør ha karantenetid og negativ prøve tatt
innenfor 48 t bør fremvises dersom de ønsker å stille. Vi oppfordrer alle til å følge
retningslinjene til sin kommune og beklager ulempen dette måtte medføre.
Siden dette er en innendørsutstilling vil det bli påbud om munnbind. Folk bes sprite
hendene jevnlig og holde 1-2 meters avstand når de er i hallen eller ved inngangen.
Det vil bli begrensede toalettmuligheter på arrangementet og vi oppfordrer til bruk av andre
fasiliteter så langt det lar seg gjøre. Dersom det er behov for bruk av toalett bes utstillerne
ta kontakt ved inngang A til hallen. Det vil da være maks 2 personer på toalettet om gangen
og toalettene vil vaskes jevnlig. Det er ikke anledning til å benytte toalettet når en pulje
slippes inn.
Hallen vil være delt i to og det vil være to ulike innganger A og B. Inngangene er godt
markert og vi henviser til kart over hallen som du kan finne på facebookarrangementet eller
på våre hjemmesider www.krhk.no
Det er et maks antall på 10 personer i hallen sett bort fra utstillingens personell. Det er satt
opp egne puljer og oversikt vil bli lagt ut på facebookarrangementet og på våre
hjemmesider www.krhk.no. Det vil ikke være anledning til å ta med flere hjelpere en det er
hunder. Det skal være en person pr. hund og kun hunder som stiller i puljen kan ha med
hjelper inn. Hjelper må vente med hund til riktig pulje for å få tilgang til hallen.
Utstillere vil ikke ha tilgang til hallen så fremt ikke deres pulje går i ringen. Oppmøtetider er
bare veiledende tidspunkt, det vil bli sendt ut tekstmelding når din pulje kan gjøre seg klar
og møte ved inngangen. Telefonnumrene er de som ligger inne i dogweb på deres hund,
vennligst se over dette og gi oss eventuelt beskjed dersom nummeret ikke stemmer.
Dersom noen ved en feiltagelse ikke skulle motta en melding, anbefaler vi dere å følge med
på kritikkene som publiseres på NKK.NO i tillegg. Vi vil også forsøke å oppdatere hvilken
pulje som er inne i hallene på vårt facebookarrangement, dersom dere er usikker på noe
eller har spørsmål ber vi dere ringe eller sende melding til tlf. 41853586 ovenfor å henvende
dere i inngangene.

Hver pulje skal ha forlatt hallen før neste pulje slippes inn med unntak av de som også har
hund i neste pulje og kan bli gjenværende i hallen.
Det å kjøre utstillingen puljevis kan få konsekvenser i form av både tidligere og senere
bedømmingstid så følg med på oppdateringer og vær på området i god tid. Siden vi har
begrensinger på antall mennesker i hallen vil utstillingen strekke seg over et lengre
tidspunkt en normalt og kan gå ganske sent utover ettermiddagen.
Det vil bli salg av rosetter i hallene og disse må kjøpes før du forlater hallen. Det vil også bli
holdt BIG og BIS finaler. BIG finalene vil gå samme dag som rasene i gruppen dømmes. Er din
hund ferdig bedømt ber vi deg vennligst forlate området.
Vi skal gjøre vårt beste for å avholde denne utstillingen under de forholdene vi nå har.
Det er mye som må organiseres og vi beklager de ulemper dette eventuelt medfører deg
som utstiller. Vi takker for deres tålmodighet og håper at utstillingen går godt og at dere
også ønsker å stille for oss neste år, forhåpentlig vis under andre forhold.
Vi ønsker også å takke våre dommere og sponsorer som stiller opp på tross av den
situasjonen vi nå er i. Vi takker også kommunens smittevernteam for råd og veiledning.

