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Sentralidrettsanlegget med Bømlohallen i bakgrunnen, foto Bømlo kommune 

 

Vi følger nøye med på 
smittevernreglene, og 
har valgt å flytte 
gjennomføring av 
Lundehunddagene til 
Sentralidrettsanlegget på 
Bømlo. 

Dette for at vi skal 
kunne gjennomføre alle 
arrangementer som 
krever god plass og 
muligheter for å holde 
avstand på best mulig 
måte. 

Her vil vi ha gode og 
romslige lokaler for 
møter og bespisning. 
Ute vil vi være på gras 
og det er god plass til 
utstillingstelt, 
utstillingsring og andre 
aktiviteter, samt at her 
er mulig å parkere også 
større biler. 

Anlegget ligger i 
kommunesenteret 
Svortland, i gangavstand 
fra bobilparkeringen. 

Vi gjør oppmerksom på 
at du må melde deg på 
alle de arrangementer 
du vil delta på under 
årets Lundehunddager. 
Dette fordi vi er pålagt å 
føre kontroll med antall 
pr. arrangement. 

Lunsjer og middager 
betales ved oppmøte. 
Det er mulig å betale 
med kort eller VIPPS. 

Vi gjør også oppmerksom 
på at maks antall på alle 
arrangement og måltider 
vil bli satt i forbindelse 
med gjeldende nasjonale 
smittevernregler 
på tidspunktet for 
arrangementet. 
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Felles epostadresse for Lundehunddagene 2021 er 
spesial@lundehund.no. Arrangementet samordnes 
av klubbens leder sammen med lokal 
arrangementskomité, Dogwebarra ansvarlig og 
Lundehund-nytt kontakten. 

Påmelding til Spesialutstillingen skjer elektronisk via 
NKK (nkk.no). Påmeldingsfrist 20.06.2021. Spørsmål 
kan sendes til spesial@lundehund.no. og merkes "Elin, 
Utstilling". 
Påmelding til «Barn og Hund» skjer i sekretariatet 
på utstillingsdagen. 

Deltakerne på Lundehunddagene tar selv kontakt 
med tilbydere av overnattingsplasser for bestilling 
av hytte og plass til bobil, campingvogn eller telt. For 
muligheter, se Lundehund-nytt 4-2020, 
arrangementsider på klubbens nettsted 
www.lundehund.no/lundehunddagene eller 
klubbens facebooksider, valg Arrangementer. 

 
Et slikt arrangement er avhengig av at flere hjelper til. 
Vi har mange oppgaver som må løses. Hvis du kan bidra 
så sende epost til spesial@lundehund.no og merk 
eposten med "Dugnad”. 
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