
 
NORSK EURASIERKLUBB INVITERER TIL ÅRETS HAPPENING 

FOR ALLE EURASIER EIERE ! 

EURASIERSPESIAL 2020  

08.08.2020 

PÅMELDINGSFRIST 30.07.2020 

STED: Torpomoen, Torpomoen 27 

 3579 Torpo 

 
Torpomoen ligger midt i Hallingdal, med reisetid fra Oslo og Bergen på hhv. ca 3 og 4 timer 

 
I år må vi dessverre gjøre forbehold om avvikling av arrangementet grunnet situasjonen rundt 

pandemi av koronavirus i verden. Forhåpentligvis er vi i stand til å gjennomføre, men 

arrangementet kan bli avlyst på kort varsel. 

Utstillingen arrangeres etter NKK`s regler, også i forhold til smittevern og Covid-19. 

Fredag: 

Kl 18.30 – KL 19.30 Utstillingstrening 

 
Lørdag: 

Kl 10.00 Utstilling  

Dommer: Siv Sandø  – Norge 
 

(Lunsj kl 13.00 – 14.00) 
 
 

Barn og Hund – er dessverre avlyst i år 
 

Kåring av utstillingens gladeste hale mm 
 
 

Grunnet smittevernhensyn vil det dessverre ikke være kiosk eller bli arrangert felles grilling 
Det vil fortsatt være mulig å benytte grillen. 

 

 

 
 

Vi treffes på Torpomoen ? 



 

             Torpomoen kan tilby : 

 

 Stort velholdt parkanlegg med en stor grill og sittebenker  

 50 rom hvorav 29 av rommene har eget bad og TV 

 På 34 av disse rommene kan dere ha med hunden inn (den må være i bur) 

 Vaskemuligheter for hunder utendørs. 

 Koselig peisestue og fritidsrom med minikino, biljard, spill etc.  

 Fotballbane, sal for innebandy, treningsrom med solarium og  
badstue 

 Gratis fiske i Hallingdalselva (i Torpomoen sin sone som går langsmed 

leiren) 

 

Priser: 

Overnatting:  

 Enkeltrom med bad kr 450,- pr pers/døgn 
 Dobbeltrom med bad kr 700,- pr rom/døgn 
 Tremannsrom med bad kr 900,- pr rom/døgn 
 Tillegg for vask på rom der hund er tillatt (MÅ være i bur) kr 200,- pr rom 

 
Rom uten eget bad (kun vaskeservant og speil på rommet), kr 40,- i fradrag pr pers/døgn 

Prisen inkluderer pålagt sengetøy, håndklær, sluttvask (ikke håndkleskift i løpet av oppholdet).  

Barn under 4 år overnatter gratis dersom de sover på rommet sammen med foreldrene.  

 

Campingvogn/bobil:  

 Kr 230,- per natt. Dette gir tilgang til felles oppholdsrom, eget dusjanlegg og strøm til 
lading av batteri (ikke til oppvarming).  

 Telt = kr 150,- pr natt. 
 

Bevertning: 

 Det vil være mulighet for å bestille mat fra Torpomoen .  

 Tilbud og pris finner dere under linken. Forutsetter nok påmeldte. 

 

Bestilling av overnatting gjøres direkte til Torpomoen 

via denne linken:  

Overnatting Eurasierspesial 2020 

 

 

 

 

https://adaptit.enovate.no/adapt-it/eventlist#/signup/KURSPORTEN/be98a105705b120d01705cb95a9f019f


Covid- 19 Informasjon 

 

Arrangementet vil ikke være åpent for publikum. 

Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymptomer, er i karantene eller i isolat ifbm. COVID19. Er du usikker – bli 

hjemme slik at du ikke risikerer å smitte andre!  

Husk god håndhygiene og hold minst 1 meters avstand til øvrige deltakere. 

 Det vil være en utstillingsleder og en assisterende utstillingsleder på utstillingen. 

Disse presenteres ved hvert oppmøtetidspunkt, så det ikke er noen tvil om hvem disse er. Utstillingsleder har 

myndighet til å rettlede og eventuelt bortvise personer fra området som bryter smittevernreglene. Vi gjør 

oppmerksom på at bortvisning gjør at personen mister retten til å vise hund og får heller ikke refundert 

påmeldingsavgiften.  

 Det er kun tillatt med 200 personer på arrangementet og arrangør skal ha oversikt over hvem som er tilstede. 

For at vi skal kunne overholde dette, ber vi om at dere opplyser om hvor mange dere blir ved bestilling av 

overnatting.  

Dersom dere ikke skal overnatte, ber vi om at antall mennesker som vil være på plassen, opplyses på mail til 

utstilling@eurasierklubben.no ved påmelding. 

 

 Husk alle må holde minst én meters avstand fra alle andre enn de du bor sammen med, eller ferdes fast med i 

henhold til gjeldendenasjonale smittevernregler. 

 

 Telt kan kun settes opp på merket plass, ikke rundt ringen.  

 

 Personer med spesielle behov bes kontakte klubben for å kunne få tildelt plass ved ringen. Telt kan settes opp 

kvelden før på den oppmerkede plassen, husk minimum 1 meters avstand. Utstillingsleder skal fjerne telt som 

ikke oppfyller kriteriene og utstiller nektes å delta på den aktuelle utstillingen.  

 

 Dommer og ringsekretær avgjør hvor mange hunder som får være i ringen samtidig, slik at énmeters avstand 

kan opprettholdes, både stående og i bevegelse.  

 

 For tilreisende fra utlandet gjelder regjeringens reiseråd :  Reiseråd 

 

NKK`S veiledning finner dere her : Veiledning for utstilling  

Regjeringens veileder for arrangør finner dere her : Arrangementer 

mailto:utstilling@eurasierklubben.no
https://helsenorge.no/koronavirus/reise?redirect=false
https://www.nkk.no/getfile.php/132319051-1592905537/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Kompetansegrupper/NKKs%20s%C3%A6rkomit%C3%A9%20for%20utstilling/2020-05-06%20Veiledning%20for%20arrang%C3%B8rer%20av%20utstilling.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/

