Klubbkamp DRØ – VDK 2018
Invitasjon til årets klubbkamp mellom Dreverringen Østlandet og Värmlands Dreverklubb:
Tid og sted
Årets klubbkamp vil bli avholdt mandag 22.10.2018.
Hovedkvarter for kampen vil være Vesteråshytta på Totenåsen.
Det blir oppmøte søndag 21.10 kl 18.00 for mat, trekning av dommere/terreng og sosialt samvær.
Veibeskrivelse fra Minnesund (45 minutter kjøretid)
Veibeskrivelse fra Gjøvik (35 minutter kjøretid)
Hytta har 22 sengeplasser, men deltagerne må selv ta med sovepose. Det er innlagt strøm, men ellers
enkel standard.
Vi holder middag søndag, frokost/niste samt middag i forbindelse med premieutdeling mandag.
Vi oppfordrer alle deltagere og dommere til å overnatte!
Prøve og terreng
Teknisk arrangør vil være Vest Oppland Harehundklubb, og prøva inngår i ordinær ÅP her.
Det vil bli avholdt et dommermøte umiddelbart etter endt dag, slik at vi får rangert hundene.
Offisielle resultater vil ikke foreligge før det ordinære dommermøtet er avholdt på våren 2019.
Vi vil sørge for gode terreng, med både rådyr og hare. Terrengene vil være i relativt kort avstand fra
Vesterås.
Prøvetiden vil være fra 07.30 – 14.30 altså 7 timer.
Påmelding
Svenske hunder:
Oversikt over deltagende hunder sendes: dreverringen.ostlandet@gmail.com innen 10.10.2018, med
navn og telefonnummer til eier/fører, navn og regnr. på hund samt kopi av stamtavle.
Husk at hunden må behandles mot Dvergbandmask før innreise.
Norske hunder:
Vi skal stille med fire hunder. En plass er forbeholdt unghund (min. 15 mnd på prøvedagen) som ikke
tidligere er stilt på jaktprøve. De tre andre plassene er åpne for alle medlemmer. Ved overtegning,
rangeres hundene etter resultater i kalenderåret 2017. Tabellen for årets hund i DRØ benyttes ved
rangering.
Påmelding sendes: dreverringen.ostlandet@gmail.com innen 10.10.2018, med navn og
telefonnummer til eier/fører, navn og regnr. på hund.
OBS: Kun betalende medlemmer av DRØ kan delta.
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