NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

INVITASJON
Norske Elghundklubbers Forbund og Østerdalen Elghundklubb har gleden av å invitere
Svensk Älghundklubb, Finska Jämt- och Gråhundklubben R.F. (Suomen Harmaahirvikoirajäjestö R.Y.), Finske laikaklubben (Suomen Laikajärjestö) og Finska Spetsklubben (Suomen
Pystykorvajärjestö) til Nordisk Mesterskap 2012.
Mesterskapet arrangeres fra Skjerdingen Høyfjellshotell (www.skjerdingen.no) 21. og
22.september 2012.
GPS-koordinater
GPS-koordinatene til Skjerdingen Høyfjellshotell:
WGS 84:
N 61° 42.500', E 10° 34.131'
WGS 84 - desimal:
61.70833, 10.56885

Kart på Google
Link til kart på Google:
http://maps.google.com/maps?q=skjerdingen+h%C3%B8yfjellshotell&hl=no&ie=UTF8&ll=
61.622065,11.656494&spn=4.205352,14.27124&lr=lang_no&hq=skjerdingen+h%C3%B8yfj
ellshotell&t=p&z=7
Nordisk Elghundunion
Planen var at det i samband med Nordisk Mesterskap skulle avholdes møte i Nordisk
Elghundunion, men etter overenskomst mellom Sverige, Finland og Norge blir dette møtet
avholdt i januar 2013.
Nordisk Mesterskap 2012
Prøven skal gjennomføres som en 2-dagers jaktprøve for elghund – løshund og som en
CACIT-prøve.
1. premie på 2-dagers jaktprøve for elghund – løshund for svenske og finske deltagere kan gi
norsk Jaktchampionat.
Vinner
Vinneren av Nordisk Mesterskap 2012 kåres etter første prøvedags resultater.
Den beste hund i løpet av begge prøvedager blir vinner av CACIT.
Arrangøren forventer at alle deltagerne deltar med sine hunder til 2-dagers jaktprøve for
elghund – løshund.
Postboks 8, 2664 DOVRE

E-mail: elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no
www.elghundforbundet.no

Tlf. 917 77 135

Deltagelse
Hvert av landene Norge, Sverige og Finland har anledning til å delta med 5 hunder, derav skal
minst en av hvert kjønn være representert.
Norske Elghundklubbers Forbund dekker alle deltagernes kost og losji fra torsdag 20.9. tom
lørdag 22.9 inkl. festmiddag, dvs. gjennomføringen av Nordisk Mesterskap.
Hver enkelt deltager/deltakerland skal dekke følgende i tilknytning til gjennomføring av 2dagrs jaktprøve:
 Prøveavgift, 2-dagers jaktprøve for elghund – løshund
 Kost og losji, 22. – 23.9.
Sum pr. deltager
NOK 2.500,00
NOK 12.500,00 overføres til Norske Elghundklubbers Forbund innen 10.9.2012:
1620.09.34680 Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO93 1620 0934 680. BIC (Swiftadresse): DNBANOKKXXX
Hundepeiler
Deltagende hunder skal bære Garmin hundepeiler (nordisk modell).
Hundeføreren står fritt til å bruke annen peiler i tillegg.
De av hundene som ikke har Garmin hundepeiler, vil bli påsatt dette ved prøvens start.
I deler av prøveområdet er det dårlig eller ingen mobiltelefondekning.
Deltagere og andre gjester
Vi ber om at så snart Sverige og Finland har klare sine deltagende hunder bes følgende bli
sendt over til elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no :
Komplett deltagerliste med følgende:
1.
2.
3.
4.

Hundens navn, reg.nr. og titler (eks. JCH)
Hundens eier/fører
Foto av hunden NB! Merk foto med hundens navn og reg.nr.
Liste over andre gjester som skal være tilstede under Nordisk Mesterskap

Vi ønsker alle deltagere og gjester velkommen til Skjerdingen Høyfjellshotell og Nordisk
Mesterskap for løshund !

Med vennlig hilsen
Norske Elghundklubbers Forbund

Nils-Erik Haagenrud
Leder av NEKF

Vedlegg:
Mottaksbeskrivelse og tidsplan

Bjørn Olav Frank
Leder av arrangementskomitéen

TIDSPLAN
NORDISK MESTERSKAP – LØSHUND 2012
Torsdag 20.9.:
Kl 16.00 – 17.30

Dommermøte.

Kl 15.00 – 17.00

Deltagere med hunder møter opp for registrering, dokumentkontroll
(registreringsbevis, vaksinasjonsbevis [+ rabiesvaksinasjonsbevis for de
finske]) og ID-kontroll.

Kl. 17.00

Alle lag møter opp på anvist sted og blir fotografert, både lagvis og
enkeltvis.

Kl. 18.00

Offisiell åpning av Nordisk Mesterskap 2012
Presentasjon av hver enkelt ekvipasje med den respektive hunds
meritter og eventuelle interessante koblinger til hunder og linjer.
(Den enkelte hund blir tatt frem mens omtalen pågår)
Tolk skal være til stede.

Kl. 19.00

Trekking av terreng.

Kl. 20.00

Middag.

Fredag, 21.9.:
Kl. 04.30 - 07.30

Frokost – smøring av matpakker. De som vil ha med varm drikke i
skogen, setter termos med navn på anvist plass i matsalen kvelden før.

Kl. 06.30

Slipp/prøvestart. Prøvetid 6 timer, med adgang til forlengelse til 7,5
timer.

Kl. 11.30:

Lunsj for funksjonærer og gjester

Kl. 14.00

Absolutt siste tidspunkt for registrering av hendelser av betydning for
bedømmelsen.

Kl. 16.30

Dommermøte

Kl. 19.00

Offentliggjøring av resultater første dag, Nordisk Mester 2012.
Trekning av dommer/terreng for dag 2.

Kl. 19.30

Middag

Lørdag, 22.9.:
Kl. 04.30 - 07.30

Frokost – smøring av matpakker. De som vil ha med varm drikke i
skogen, setter rengjort termos med navn på anvist plass i matsalen
kvelden før.

Kl. 06.30

Slipp/prøvestart. Prøvetid 6 timer, med adgang til forlengelse til 7,5
timer.

Kl. 11.30

Lunsj for funksjonærer og gjester

Kl. 14.00

Absolutt siste tidspunkt for registrering av hendelser av betydning for
bedømmelsen.

Kl. 16.30

Dommermøte

Kl. 19.00

Festmiddag m/premieutdeling
Nordisk Mesterskap og 2 dagers jaktprøve for elghund –
løshund/CACIT

Søndag 23.9.:
07.30 - 09.00

Frokost

09.00 - 12.00

Utsjekking/avreise

