
Velkommen til Norsk Retrieverklubb avd. Fosens jaktprøver på 

Tjønnstua 15/6 og 16/6-2019 
 

Lørdag: Opprop og trekning kl. 08.00. Prøvestart umiddelbart etter trekning. 

                   Dommer EK: Øyvind Veel 

                   Dommer BK og AK: Henry Carlsson 

 

Prøveleder: Tove Rigmor Berg 

 

Søndag: Prøvestart i felten kl. 09.00 

                   Dommer EK: Henry Carlsson 

                   Dommer BK og AK: Øyvind Veel 

 

Prøveleder: Tove Rigmor Berg 

 

NB: BK og AK kan gå til samme dommer begge dager. 

Vi tar forbehold om eventuelle dommerendringer. 

 

Vi trekker startrekkefølge for alle klasser. Opprop og trekning av startrekkefølge for lørdag 

foregår på parkeringsplassen utenfor Tjønnstua. Trekning for søndag skjer lørdag kveld under 

middagen og premieutdeling for lørdag.  

Eventuelle mangler må ordnes hos sekretariatet før opprop. Husk vaksinasjon og ID. 

 

Under hele helgen har vi åpen kiosk inne på Tjønnstua hvor man kan få kjøpt både mat og 

drikke.  

 

Lørdag kveld inviterer vi til middag på Tjønnstua. Her koser vi oss i sosialt samvær og med 

god mat og drikke. Det serveres i tradisjon tro helstekt gris med mye godt tilbehør til. Øl, vin 

og mineralvann kan fås kjøpt. Middagen koster 400,- pr. pers og kan betales til kontonummer: 

4290 20 43602. Grunnet matbestilling må vi be om påmelding og betaling innen 1. juni. 

Påmelding til middag sendes til e- post: a-koteng@broadpark.no.  

 

Håper så mange som mulig har mulighet til å komme og bidra til en sosial kveld med godt 

humør og mye hundeprat.  

 

Veibeskrivelse:  

Fra Trondheim med ferje Flakk/ Rørvik RV 715 til Kringsvatn. Ta til venstre RV 710 skiltet 

Brekstad. Ca. 4 km før Botngård sentrum er det skilting til høyre ved Tjønnstua.  

 

Ferje fra Valset/ Brekstad, følg skilting RV 710 mot Botngård. Følg RV 710 ut av Botngård i 

ca. 4 km. Skilting til venstre ved Tjønnstua. Anbefaler å ta ferje fra Valset til dere som 

kommer sørfra. 

 

Overnattingsmuligheter: Bjugn hotell tlf. 725 28 000 - Austrått camping tlf. 906 42 570 - 

Ørland Kysthotell tlf. 725 13 300 - Hovde Gård tlf. 725 15 900 

 

Link til påmelding: https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html 

Kontakt: Tove Rigmor Berg 92085429 og Anne Koteng 91306793 

 

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN 

https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

