
 

GLÅMDAL OG ROMERIKE DACHSHUNDKLUBB ØNSKER VELKOMMEN TIL RENA , KVILE CAMPING 

11.JULI 2020 

Det er viktig at dere leser informasjonsskriv som følger PM. 

Dommer: Svein Bjarne Helgesen 

 

VOKSNE ANTALL OPPMØTETID 

DACHSHUND KORTHÅRET 6 10:00 

DVERGDACHSHUND 
KORTHÅRET 

3 10:00 

DACHSHUND LANGHÅRET 17 10:30 

DVERGDACHSHUND 
LANGHÅRET 

33 11:30 

KANINDACHSHUND 
LANGHÅRET 

2 13:00 

DACHSHUND STRIHÅRET 24 13:00 

DVERGDACHSHUND 
STRIHÅRET 

1 13:30 

   

VALPER   

DACHSHUND KORTHÅRET 2 09:30 

DVERGDACHSHUND 
LANGHÅRET 

2 09:30 

KANINDACHSHUND 
LANGHÅRET 

1 09:30 

DACHSHUND STRIHÅRET 1 09:30 

DVERGDACHSHUND 
STRIHÅRET 

1 09:30 

 93  

 

OPPMØTE TIDER ER IKKE DA BEDØMMELSEN STARTER , MEN TIDEN DERE MÅ VÆRE PÅ PLASSEN. 

Glåmdal og Romerike Dachshundklubb ønsker dere Hjertelig velkommen til årets sommerleir, med 

mange gode stunder og aktiviteter.  

For mere informasjon: Tone Husås 92446104 

 

KVILE CAMPING ligger 27 km NORD for Elverum på RV 3, 8,2 km SØR for Rena på RV 3 



            

VIKTIG INFORMASJON SOMMERLEIR 2020 

Viktig informasjon: På grunn av covid-19 og gjeldende smittevernregler vil det i år bli en litt 

annerledes utstilling, under følger viktig informasjon: 

 • 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! 

• ALLE må innom innsjekk/sekretariat for å registrere seg i covid-19 bok  

. • Det blir ikke tillatt med telt. 

 • Det vil bli arrangert finaler i år, umiddelbart etter alle rasene er ferdig bedømt, Best in Show, BIS-

veteran, Bis valp, Oppdretter og Avlsklasse.  

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

helsemyndighetenes råd for å forhindre smitte. 

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

• Ingen BIR premier vil bli delt ut i ringen pga smittevern, premier fås i BIS finalen. 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. 

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

premien VG er utdelt.   

• Det vil være kiosk salg, husk kun betaling på vipps. 

 • Husk gyldig vaksinasjonskort. Telefonnummer til veterinærvakt: 62411660  

• Husk å plukke opp etter deg og din hund. 

BARN UNDER 10 ÅR, HAR IKKE LOV TIL Å STILLE I RASERINGEN IFLG. NKK’s LOVER 01.07.2020 

 For oppmøtetider, se startnummer. Oppmøte tid er da du slipper inn på utstillingsområde 

• Husk vann til hunden, og gjerne noe for skygge 

• Oppslag med restriksjoner vil bli hengt opp og skal følges. 

• Når du ankommer Campingplass, vent til ansvarlig for Camping kommer, det vil ikke være 

muligheter til å ta seg til rette. Du vil få anvist plass. Dette gjelder også forhåndsbookinger. 

 

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å FØLGE FHI SINE ANBEFALINGER 

 


