Nordland Dachshundklubb ønsker dommere, ekvipasjer
og andre velkommen til ordinær blodsporprøve med
klubbmesterskap og Nord-Norsk Mesterskap ved
Sulitjelma Turistsenter i Daja i Sulitjelma

Campingen har hytter av god standard utstyrt for inntil 6 personer, samt
plasser med strøm til bobiler og vogner. Deltagerne bestiller selv evt.
overnatting – det oppfordres til å være tidlig ute grunnet stort arrangement
samme helga i Sulitjelma – Sportsfiskets Dag går av stabelen lørdagen.

Nettlink til campingen: http://www.sulitjelmaturistsenter.no/
telefon +4795404978 og mail: sulitjelma.turistsenter@sbnett.no
Mail til prøveledelsen/sekretariatet: pter-mar@online.no
og telefon +4795734369

Oversiktskart basecampen

Program for helga:
Fredag 22 august:
Ankomst og forberedelser, sporlegging og møte i prøveledelsen
Fra 18.00 - Registrering deltagere, ID- og vaksinasjonssjekk. Sekretariat for
helga vil være i/ved storgammen.
Fra 19.00 - Grilling. Klubben holder grillkull, deltagerne selv holder mat
og drikke. Bålkos og sosialt samvær utover kvelden. Ta med
campingstoler og bord. Ute dersom godt vær, ellers i storgammen.
Lørdag 23 august:
Fra 08.00 - Registrering deltagere, ID- og vaksinasjonssjekk
08.30 - Orientering om gjennomføringen, sportrekking
09.00 - Prøvene starter -

Umiddelbart etter prøvene blir det dommersamling og rangering av ekvipasjene
ifølge reglene (se eget vedlegg). Prøvens 3 beste hunder og prøvens 3 beste
«medlemsdachser» premieres og det kåres Prøvevinner og Klubbmester. Disse 6
premieres. I tillegg vil 3-5 ekvipasjer bli rangert for NNM-finale neste dag. De
tre beste av disse premieres og vinner oppnår tittelen Nord-Norsk Mester Blodspor
2014.
Ca. 17.00

Premieutdeling ordinærprøve og klubbmesterskap. Finalistene til NNM
offentliggjøres.
Championat- og HP-rosetter kan kjøpes (kr. 50,00).

Fotografering av vinnerne gjøres ved premieutdelingen. Det vil også tas bilder
under prøvene og ellers under arrangementet – noe av disse vil publiseres i
ettertid.
20.00
Middag i gammen – løksuppe, finnbiff og karamellpudding – kr. 400,pr person. Drikke under middagen kan kjøpes på stedet. Etterpå sosialt samvær
rundt bålet om været tillater, eller videre i gammen. For middagen må vi ha
bindende påmelding senest 10 august på mail eller telefon til sekretariatet gi oss beskjed dersom noen har matintoleranse så hensyntas dette.
Søndag 24 august:
10.00
Finaleprøvene starter
14.00
Dommermøte og påfølgende premiering og fotografering
Registrering, ID-sjekk, orientering før prøven og premieutdeling i gammen eller
utenfor, avhengig av været.

Gammen vi har til sekretariat, er disponibel for oss hele helga. Her serveres også lørdagens
fellesmiddag (husk påmelding). Drikke alle rettigheter under middagen.

Velkommen til ei trivelig helg
VIS HENSYN, HOLD HUNDENE I BÅND OG TA OPP EKSKREMENTER

