Info og program for støver NM 2019
Vestoppland HHK har i forbindelse med vårt 60 års jubileum, fått det ærefulle
oppdrag å arrangere NM for støver 2019.
Vi gratulerer alle deltagere med kvalifiseringen, og ønsker deltagere, dommere,
kjentmenn, våre æresmedlemmer og representanter fra NHKF vel møtt til støver
NM 16. – 17.11.2019 med Badeland Gjestegård på Raufoss som standkvarter.
Dommere og hundeeiere vil være forlagt på Badeland.
De 4 kvalifiserte fra våre 5 distrikt, melder selv på sine hunder via NKK’s terminliste
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html
Påmeldingsavgift kr. 2000
Hundeiere må selv bestille overnatting og bespisning på Badeland Gjestegård,
tlf. 61190000 / 91593000 eller e-mail post@badeland-gjestegaard.no
Priser:
Overnatting i:
-Enkeltrom kr 790,-Dobbeltrom kr 940,Alle våre rom har bad/wc, dusj, sengetøy, håndkle, fritt WIFI og tv med flere kanaler.
Priser er pr døgn og inkluderer frokost.
Bevertning av mat:
Fredag:
Varmt måltid / biffgryte m tilbehør

kr 155,- pr pers

Lørdag:
Niste
Varmt mellommåltid/ ertersuppe m kjøtt
Festmiddag/ stor buffe m varmt og kaldt

kr 55,- pr niste.
kr 145,- pr pers.
kr 300,- pr pers.

Søndag:
Niste
Varmt måltid / middag m dessert

kr 55,-pr niste.
kr 155,- pr pers

Totalt for alle måltider pr pers

kr 865,- pr pers.

For mer info se: https://badeland-gjestegaard.no/
Vi legger opp til presentasjon av hunder og dreiebok på Facebook på Støver NM
2019.
Tracker er hovedsponsor for NHKF, og det blir lagt opp til å følge hundene «live».
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Formann i Vestoppland HHK: Kim Alund, mob. 90100483
Leder i NM komiteen: Per Harald Sivesind, mob. 95110101
Leder i terrengkomiteen: Per Olav Bergli, mob. 91662090

Veterinærvakt: Vestre Toten Dyreklinikk, mob. 94975549

Fredag 15.11.19
Kl. 17.30
Dommermøte
Kl. 18.30
Defilering, presentasjon av hundene med livestreaming
Trekking av hunder 1.dag.
Fotografering av alle deltagere.
Kl. 20.00
Mat

Lørdag 16.11.19
Kl. 06.00
Frokost
Kl. 08.00
Slipp
Fleksibel prøvetid 5 – 8 t.
Kl. 17.30
Dommermøte
Kl. 19.30
Trekking og tildeling av dommer 2.dag
Kl. 20.00
Fest-/Jegermiddag

Søndag 17.11.19
Kl. 06.00
Frokost
Kl. 08.00
Slipp
Fleksibel prøvetid 5 – 8 t.
Matservering på Badeland etter endt prøvedag
Kl. 17.30
Dommermøte (starter så snart alle dommere er inne fra skogen,
senest kl. 17.30)
Kl. 19.30
Premieutdeling og livestreaming
Fotografering

NB! Forbehold om endringer i programmet.

