
    Osloprøven 22. og 23. september 2018 

 

Norsk Retrieverklubb avdeling Oslo og omegn ønsker velkommen til jaktprøve ved 

Krokhol golfbane i Enebakk 22. og 23. september. 

 
Prøveleder: Nils Brolin (mobil 930 51 585) og Steen Dalsager (mobil 977 86 551) 
Sekretariat: Christina Berman (mobil 906 25 851) 
 
Dommere:  
Heidi Kvan (NKK representant) 
Morten Egeberg 
Hans Petter Grongstad 
Ragnhild Hammelbo 
Sune Nilsson (SE) 
 
Dag Klasse Antall Dommere 
Lørdag 22.9 AK 25 Hans Petter Grongstad, Morten Egeberg 
  EK 36 Heidi Kvan, Sune Nilsson, Ragnhild Hammelbo 
Søndag 23.9 AK 24 Sune Nilsson, Ragnhild Hammelbo 
 EK 36 Heidi, Kvan, Hans Petter Grongstad, Morten Egeberg 
 
 
Sekretariat/registrering: 
Sekretariatet vil være i golfklubbens kafé og er betjent fra kl 07:30 begge prøvedager.  
 
For å avvikle prøven på best mulig måte, inndeles hver klasse i to grupper med forskjellige oppmøte-tider. 
Det blir fortløpende trekning av startrekkefølge ved registrering. Vi ber om at startnummer bæres synlig for 
dommer. Det er dessverre ikke anledning til å låne/kjøpe armbind til å ha nummerlappen i. De som ønsker 
å ha med katalogen må selv skrive ut denne.  
 
Det kan bli mindre justeringer i startrekkefølgen for å ta hensyn til de som skal være medhjelpere eller gå 
med flere hunder i samme eller flere klasser.  
 
NB! AK-prøven på lørdag krever vanntette støvler/gummistøvler. 
 
Program begge dager  
7:30 – 8:00 Registrering og trekking av startrekkefølge for: 

gruppe 1 Åpen klasse, katalognr 1-14 
gruppe 1 Elite klasse, katalog nr 101-121 

8:00 Parole 
8:30 Prøvestart gruppe 1 AK/EK 
 
11:30-12:00 Registrering og trekking av startrekkefølge  

gruppe 2 Åpen klasse, katalog nr 15-26 
gruppe 2 Elite klasse, katalog nr 122-136 

ca 12:30 Prøvestart gruppe 2 AK/EK 
 
Premieutdeling kort tid etter klassene er ferdig. 
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Veibeskrivelse og parkering: 
Prøven finner sted på områdene ved Krokhol Golfklubb, Enebakkveien 640 A, 1404 Siggerud.  
Kartlink: Krokhol golfbane, Enebakkveien 640A, 1404 Siggerud 
 
Deltakere og medhjelpere må benytte den store parkeringsplassen nede ved RV155.  
Grunnet plassbegrensning vil kun dommere få anledning til å parkere ved golfklubbens kafé. 
 
Kiosk:  
Krokhol Golfklubbs kiosk/kafé er åpen begge dager fra kl 10-18. Toaletter i underetasjen. 
 
Papirer og betaling: 
Startende hunder må være vaksinert og hunder fra utlandet må behandles hos veterinær mot revens 
dvergbendelorm. Det må vises bevis for dette ved oppmøte. Påmeldingsavgiften skal være betalt på 
forhånd. Vi viser forøvrig til NKKs regler for B-prøver for retrievere. 
 
Avmelding: 
Eventuelle avmeldinger frem til fredag kveld sendes til jaktoslo@gmail.com. 

Avmeldinger lørdag morgen gjøres til Christina Berman på mobil 906 25 851.  

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende, se regelverkets pkt 1.2.4 og 1.2.5:  

Regelverk for jaktprøver for retrievere 
 
Veterinær: 
Evidensia Oslo Dyresykehus : 22 68 35 00  
Smådyrklinikken ved NMBU: 820 90 102  
 
 

NB! Husk å plukke opp etter hundene! Det vil bli hengt opp søppelsekker ved 

venteplasser og ved sekretariatet. 

 

Velkommen til en hyggelig helg på Krokhol! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/maps/CHhWXUYhvbz
mailto:jaktoslo@gmail.com
http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/REGLERFORJAKTPRVERFORRETRIEVERE2015.pdf
https://evidensia.no/klinikk/evidensia-oslo-dyresykehus/
https://www.nmbu.no/tjenester/uds/smadyr
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