Velkommen til stevnet vårt på Kløfta
Stovner HK ønsker dere alle velkommen til stevne i hallen vår på Kløfta
(søndre Hauger gård) 10. november (small og medium) og 11. november
(large). Stevnet holdes etter NKK's regler. Husk vaksinasjonsattest ikke eldre
enn 2 år. Husk å melde opprykk til aeliza6@gmail.com snarest og seinest innen 24 timer før
stevnet.
Det er kiosk på stedet (kontant og vipps).
LØRDAG
Small / medium

SØNDAG
Large

Dommere: Ronald van Straten (rvs)
og Gondola Guttormsen (gg)

Dommere: Ronald van Straten (rvs)
og Gondola Guttormsen (gg)

Første briefing kl 08:30

Første briefing kl 09.00

Hopp 3 (s/m) – kl 08.30 (rvs) – 32+28
AG 3 (s/m) – kl 09.45 (rvs) – 27+24
AG Lag (s/m) – kl 11.15 (gg) – 36+36
AG 2 (s/m) – kl 13.00 (gg) – 20+24
AG 1 (s/m) – kl 14.15 (gg) – 33+41
Hopp 2 (s/m) – kl 16.20 (rvs) – 19+27
Hopp 1 (s/m) – kl 17.30 (rvs) – 32+34

Hopp 3 – kl 09.00 (rvs)
AG 3 – kl 10.00 (rvs)
AG Lag – kl 11.00 (rvs)
AG 2 – kl 12.45 (gg)
AG 1 – kl 13.50 (gg)
Hopp 2 – kl 15.05 (gg)
Hopp 1 – kl 16.10 (gg)

– 44
– 40
– 72
– 39
– 42
– 40
– 44

NB: Start 1. briefing kl 08:30 lørdag, søndag første briefing kl 09.00.
Lørdag: I alle klasser unntatt klasse 2 er det briefing+briefing+ gå +gå
Søndag: Kun AG lag har 2 briefinger (briefing+ briefing+ gå +gå), alle andre klasser 1 briefing
Alle tider er veiledende. Det startes fortløpende uansett hva som står på timeplanen.
NB! Lagoppsett leveres i sekretariatet før 1. briefing, 08:30/09.00
sendes helst inn til aeliza6@gmail.com innen kl 21.00 dagen før start.
Mulighet for måling av hund begge dager før briefing i lagklassen. Ta med korrekte måleskjemaer.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke vannskål i hallen, men man må gi vann til
hunden enten i kjøkkenområdet eller ute.
VEIBESKRIVELSE TIL SØNDRE HAUGER GÅRD / «STOVNER-HALLEN» PÅ KLØFTA
Fra E6 ta av i avkjøringen ved Kløfta og kjør mot Kongsvinger. Etter ca et par hundre meter ta til
venstre i rundkjøringen - følg skilt til ULLENSAKER KIRKE. Kjør forbi kirken (på høyre side) og ca
200 meter videre. Gården ligger nå på venstre side, så ta ned til venstre igjen på gårdsveien. Følg
gårdsveien nedover forbi tunet og låven/hallen vår ligger nå foran dere.
KONTAKTPERSON: Elizabeth Wilhelmsen, Mob:9282 5008 aeliza6@gmail.com

Vi ønsker alle velkommen til en trivelig helg :)

