
Kom niet eerder dan 60 minuten vóórdat je eerste hond gekeurd moet worden. Daardoor wordt het mogelijk onze
exposanten zo gespreid mogelijk te ontvangen. Een tijdschema ontvang je een week voor de show.
Parkeren langs de weg is mogelijk (een geasfalteerde bosweg) met voldoende uitlaat ruimte. Houd voldoende afstand,
minimaal 1,5 meter.
Als exposant is het mogelijk om maximaal 2 bezoekers aan te melden voor de show. Deze dienen, nadat je deelname is
bevestigd, aangemeld te worden bij de showadministratie (cbe-admin@dobermannvereniging.nl).
Gezondheidscheck voor zowel exposanten als bezoekers aan de ingang. Neem een ingevuld gezondheidscheck
formulier mee, dit bevordert de doorstroom. Vul dit in op de dag van het event! De toegang kan worden geweigerd als
één of meerdere vragen met JA beantwoord worden.
Desinfecteer je handen bij de ingang van het terrein en bij de ring.
Bij aankomst is op het terrein een plaats voor je gereserveerd. Daar word je naartoe gebracht door een vrijwilliger. Blijf
daar zo veel mogelijk tijdens de show. Er is een algeheel verbod om met je honden en benches op andere plaatsen te
gaan zitten, buiten de plaatsen die daartoe door ons zijn aangewezen. Houd je er aan. Overtredingen leiden tot
verwijdering van onze show.
Iedereen heeft voor zijn eigen honden een bench. Afzettingen met diverse honden erin met meerdere eigenaren zijn
niet toegestaan.
Tenten zijn toegestaan, in 1 tent slechts 1 gezin.
Mondkapjes in de ring zijn verplicht. Breng je eigen mondkapje(s) mee.

Desinfecteer je handen voordat je de ring in gaat.
Draag je mondkapje. 
Aan één kant van de ring is een wachtplaats voor deelnemers om daar te wachten met de hond. Let op de 1,5 meter
afstand.
Houd afstand met je mede exposanten, de ringmedewerkers en de keurmeester.
Schud geen handen en vermijd elke andere vorm van lichamelijk contact.
De geleider /handler dient zelf in de ring het gebit van de hond te tonen op verzoek van de keurmeester.
Voelen van de testikels van de reu door de keurmeester zelf waarbij de geleider aan de kant van het hoofd staat met het
gezicht van de keurmeester af.
Plaatsing vindt direct plaats per klasse waarbij er 4 honden geplaatst worden.

Exposanten

In de ring

Bied elkaar de ruimte door 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Vermijd drukte en sta niet in groepen met elkaar te kletsen. Daar komt op een later moment beslist nog tijd genoeg
voor.
Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.
Hoest en/of nies in je elleboog.
Deelnemers en medewerkers aan de DGT/DKT dragen gedurende de gehele test een mondkapje.
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