Velkommen til stevnet vårt på Kløfta
Stovner HK ønsker dere alle velkommen til stevne i hallen vår på Kløfta
(søndre Hauger gård) 31. oktober (klasse 3 og 2) og 1. november (klasse 1).
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 ikke kiosk på dette stevnet.
LØRDAG
Klasse 3 og klasse 2
Dommere: Johnny Aas (jaa)
og Nina Hansen (nh)

SØNDAG
Klasse 1
Dommere: Dommere: Johnny Aas (jaa)
og Nina Hansen (nh)

Første briefing kl 09:00

Første briefing kl 09.00

Ag 3 (s/m)
- kl 09.00 (jaa) - 45
H 3 (s/m)
- kl 10.15 (jaa) - 45
H 3b (s/m)
- kl 11.15 (jaa) - 44
H3 b (large) - kl 12.30 (jaa) – 20
H 3 (large)
- kl 13.00 (jaa) - 22
Ag 3 (large) - kl 13.45 (jaa) - 22
Ag 2 (s/m)
- kl 14.30 (nh) - 31
H 2 (s/m)
- kl 15.45 (nh) - 36
H 2b (s/m)
- kl 16.45 (nh) - 34
H 2b (large) - kl 17.45 (nh) - 14
H 2 (large)
- kl 18.30 (nh) - 18
Ag 2 (large) - kl 19.15 (nh) - 14

Ag 1(small)
H 1 (small)
H 1b (small)
H 1b (med)
H 1 (med)
Ag 1 (med)
Ag 1 (large)
H 1 (large)
H 1b (large)

- kl 09.00 (jaa)
- kl 10.00 (jaa)
- kl 11.00 (jaa)
- kl 11.45 (jaa)
- kl 12.30 (jaa)
- kl 13.30 (nh)
- kl 14.15 (nh)
- kl 15.30 (nh)
- kl 16.30 (nh)

- 37
- 38
- 30
- 25
- 27
- 24
- 38
- 44
- 40

NB: Start 1. briefing begge dager kl 09.00. Alle tider er faste pga koronabestemmelsene.
Lørdag er det egne briefinger for small og for medium (brief+brief+gå+gå)
Klassene merket «b» er stevne id202037.
Det er ingen måling av hund på dette stevnet
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke vannskål i hallen, man må gi vann til hunden
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:92825008 aeliza6@gmail.com

Vi ønsker alle velkommen til en trivelig helg :)

Koronabestemmelser
Vi ber deltakere merke seg følgende koronabestemmelser ved
dette stevnet:

Starttidene som er oppgitt er tidligste briefingtid. Ingen utøvere i neste gruppe kan
gå inn i hallen før arrangøren åpner for dette, hallen tømmes først for gruppen før.
Følg anvisningene for inngang/utgang ved skifte av grupper. Gruppene er satt sammen
som følger:
•
•

Lørdag 4 grupper: Klasse 3sm/med / Klasse 3large / Klasse 2sm/med/ Klasse 2large
Søndag 3 grupper: Klasse 1sm / Klasse 1med / Klasse 1large

Mellom hver gruppe luftes hallen. Det vil også luftes underveis, så hallen kan bli noe
kaldere enn vanlig.
Vi minner om de vanlige koronabestemmelsene som gjelder i samfunnet ved
arrangementer, bl.a.:
•
•
•
•

Er du syk må du holde deg hjemme.
Hold god avstand – MINST 1 m hele tiden, om mulig minst 2 m.
Utvis god håndhygiene hele tiden.
Ta gjerne med håndsprit til eget bruk.

Kun arrangører og deltakere tillates inn i hallen, ingen tilskuere eller publikum. Dersom
noen andre enn mottaker av denne eposten skal være fører (og dermed gå inn i hallen)
må vi ha melding om dette, må vedkommende sende en epost stevnets kontaktperson,
aeliza6@gmail.com.

Toalettbesøk: Vi henstiller til særlig aktsomhet ved toalettbesøk. Husk å følge
toalettinstruks (henger på toalettet),
Premieutdeling: Premiene kan hentes i premieavdelingen av hver enkelt utøver. Det er
viktig å holde tilstrekkelig avstand også der.

