Kjære utstiller
Velkommen til Varhaug og
LUU/NM-2020
Med i denne sendingen ligger liste med dine innmeldte dyr. Hvis du finner feil, så
vennligst gi snarest beskjed, på mail: geirn@equinor.com - ev. tlf. 90213658
Hall har adresse: Varhaug idrettslag, Opstadvegen 583, 4360 Varhaug
Hotel har adresse: Hotell Jæren, Solhøgda 3, 4340 Bryne
For å kunne arrangere en utstilling nå mitt i denne pandemien, så er det viktig at alle er med og bidrar
med det som en kan:
• Vi må alle holde min 1 meter avstand både i hall og på hotell. Også i kø i kiosk osv.
• Bruk utsatt antibac når du kommer og når du forlate lokalet og jevnlig under oppholdet
• Alle som kommer må være friske og sumtom frie
• Alle som skal inn i hallen må registrere seg ved ankomst. Oppfordrer alle til å laste ned appen
«Appreg» før avreise til Jæren. Kommer og inn uten denne
• Kun personell fra arrangør forening skal fore og vanne

Litt info:
•

Det er påmeldt 513 kaniner i klasse B, og 37 i klasse C1,0

•

Innlevering av kaninene er fredag 6.
november fra kl 18 - 21.Vi har 2 innganger
og ber di med Kjempe, store, avvikene og
mellomstore raser parkere og bruke
inngang (blå pil) på grusplass bak hallen.
Alle andre tar inn sine dyr inn dør mot vest
(Rød pil)
Reisekasse skal enten settes under bur,
eller på anvist plasser
Ikke-påmeldte kaniner har ingen adgang til utstillingen, og skal således ikke bringes inn i hallen.
Bedømmelse er lørdag 7.november. Hallen åpner da klokken 1000 og bedømmelse starter
klokken 1030. Har du meldt deg på som bærer er det oppmøte senest kokken 1015. Offisiell
åpning er lørdag kl 11.30
Best in Show og BiM er planlagt til klokken 1630 lørdag og hallen stenger klokken 17.
Søndag: Åpent fra klokken 10 til 14
Premieutdeling hopping fra kl 1300 og utstillingen fra kl 1400 søndag. Ingen dyr skal tas ut av
bura før eller under hele premieutdelingen.

•
•
•
•
•
•

Venneaften – lørdag kveld
Det er ennå muligt å melde seg på festen på lørdag kl 2000. Dette gjøres til Arild Gundersen
arild.gundersen@aarbakke.no eller 99244614 (begrenset plass pga covid-19) Vi ønske å kjøre en
utlodning på venneaften, dere kan allerede nå kjøpe lodd à kr 10 på vipps 135842. Flotte premier
Vi ser frem til en hyggelig kaninhelg i lag denne første helgen i november.
Med vennlig hilsen fra Jæren og Sandnes KAL
LUU/NM-komiteen 2020
Aktuelle kontakter Kjell Helge Jåtun tlf 97531571 uts. leder
Arild Gundersen, tlf. 992 44 614, Svein Ødegård tlf 95930906
Geir Nordvik tlf 90213658
Kaninhopping: Tonje Søfteland 92662791

PROGRAM for LUU/NM-2020
Fredag 6. november:
Kl 18.00-21.00 Innlevering av dyr
Kl 20.00: Styremøte for NKF`s styre i møterom i Jæren Sparebank Arena, Varhaug

Lørdag 7. november:

Kl 08.30: Årsmøte dommergruppen, Hotel Jæren
Kl 10.00: Utstillingen åpner for publikum
Kl 10.00: Kaninhopping starte, rett bane elite, 1 omgang
Kl 10.15: Bærere samles ved dommerborda
Kl 10.30: Bedømmelse starter
Kl 11.30: Offesiell åpning av LUU/NM-2020,
ved stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)
Kl 12.00: Bedømmelsen forsetter
Kl 12.30: Kaninhopping, rett bane elite, 2 omgang
Kl 14.00: Pause, middag for dommere og medhjelpere
Kl 14.30: Kaninhopping, rett bane veteran 1.omg
Kl 15.15: Kaninhopping, lengde elite
Ca Kl 16.30: Uttak av Best in Show og BiM
Kl 17.00: Utstillingen stenger
Kl 20.00: Fest middag, Hotell Jæren

Søndag 8. november:

Kl 10.00: Utstillingen åpner for publikum
Kl 10.00: Kaninhopping Figur middels åpen
Kl 10.45: Kaninhopping rett bane veteran, finale
Kl 11.30: Kaninhopping rett bane elite finale
Kl 13.00: Premieutdeling Kaninhopping
Kl 14.00: Premieutdeling
Kl 14.00. Utstillingen stenger

