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På Storås, Vestfold 1. og 2. 

september 2018 

	

Kjære deltakere på Mesterskapshelgen 2018 på Storås 
Teknisk arrangør for Norsk Retrievermesterskap i jakt 2018 er Norsk Retrieverklubb 
avd. Vestfold. Vi har jobbet hardt for at dette skal bli et vellykket arrangement. Tusen 
takk til alle dere som har sagt JA når vi ringer og spør om hjelp slik at dette kan bli en 
helg vi husker med glede. 

Det er et stort antall påmeldte også i år. Vi har store utfordringer på tid for å få 
arrangementet i havn før mørket tar oss. Det betyr at dommere, medhjelpere og 
deltakere må anstrenge seg for å holde tempoet i gang. Deltakerne må være på rett 
post til rett tid og våre «innpiskere» må være på alerten for å minske tiden mellom 
deltakende ekvipasjer. 

Storås er en skiarena som brukes flittig av sportsentusiaster og mosjonister hele året. 
Det vil derfor være en del aktivitet i området utenom oss. Vær flinke til å holde 
hundene deres i bånd og plukk opp etter dere og hundene slik at vi kan forlate stedet 
i samme stand som da vi kom. 

Vi i arrangementskomitéen gleder oss til å se din hund i arbeid og å bli bedre kjent 
med deg – håper også vi sees på lørdagens festmiddag hvor søndagens 
semifinalister i unghundklassen og i eliteklassen kunngjøres. I disse finalene vil det 
benyttes kald-vilt, og prøvene legges opp slik at alle tilskuerne skal kunne følge så 
godt med som mulig.  
 
 
 
 
 
Da håper vi alle vil få en super helg med gode opplevelser, godt hundearbeid og at 
alle har tålmodighet med arrangøren som gjør så godt de kan.  
 

Velkommen til herlige Vestfold 
 

Med vennlig hilsen 
Mesterskapskomiteen 
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Praktisk informasjon  
 
Prøveleder: Ole Kristian Skodde mob. +47 917 28 774 
Sekretariat/resultater:  Anne Mette Sletthaug, mob: +47 928 27 497  

Lisbeth Venås, mob: +47 416 10 057  
 

NKK-representant:   Frank Hermansen   
Veterinær, døgnvakt: Vestfold Dyrehospital, tlf. 33 32 90 00  
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Mesterskapskomiteen: 

Susanne Heilmann 
Janicke Gurijordet 
Anne Kathrine Haldorsen 
Ole Kristian Skodde 
Anne Mette Sletthaug 
Anne Lise Bøhler 
Lisbeth Venås 

 

 
Semifinaler og finale dømmes av samtlige dommere. 
Frank Hermansen er NKK-representant og hoveddommer alle finaler.  
 

Prøven dømmes etter NKKs «Regler for jaktprøver for retrievere» og NRKs «Råd og 
anvisninger for retrieverprøver», begge gjeldende fra 01.01.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program  
 
Fredag 31. august Furulund 
  
Kl. 17.00 – 21.00  Sekretariat - registrering 
 
Lørdag 1. september Storås  
 
Kl. 06.30 – 07.30  Sekretariat - registrering  
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Kl. 07.30   Åpning av mesterskapet, parole unghund 
Kl. 08.00   Prøvestart BK – alle poster  
Kl. 10.00  Informasjon EK  
Ca. kl 11.00    Prøvestart EK – alle poster  
Ca. kl. 17.00  Prøven ferdig  
 
Kl.  20.00  Festmiddag, Furulund  

m/kunngjøring av finalister og premieutdeling  
 
Søndag 2. september Storås  
 
Kl. 08.00   Åpning og presentasjon av finalistene  
Kl. 09.00   Start semifinaler  

· Semifinale 1 og 2 Unghund  
· Semifinale 1 og 2 EK  

Ca kl. 11.30   Kunngjøring finaledeltakere  
Ca kl. 12.00   Finaler  

· Finale Unghund  

· Finale EK  
 
Ca kl. 13.30   Premieutdeling  
 
NB! Dette er estimerte tidspunkt og endringer kan forekomme. Vær derfor ute i god 
tid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rullering av postene  
Det lages et køsystem med klesklyper som dere får utdelt ved registrering. Når du 
kommer til post henger du klesklypen på snora. Når du er ferdig tar du klypa videre 
med deg til neste post og henger den opp ved ankomst. 

 Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 
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UK Katalognr. 
1-15 

Katalognr. 
16-30 

Katalognr. 
31-45 

Katalognr. 
46-61 

Katalognr. 
62-77  

EK Katalognr. 
101-118 

Katalognr. 
119-136 

Katalognr.  
137-154 

Katalognr.  
155-172 

Katalognr.  
173-190 

 

Noen får en «fortrinnsklype» da de er medhjelpere eller fører flere hunder i samme 
klasse. De skal kunne gå foran uansett klasse og post 

 
Kvalifiseringsprøve  
Vær obs på at for å starte på Working Test, må du ha bestått kvalifiseringsprøven 
først. Det er mulig å ta kvalifiseringsprøven fredag kveld. Prøven koster kr.50,-.  
Kontakt : Susanne Heilmann 

 
Registrering  
Registreringen er på Furulund fredag kveld og Storås lørdag morgen (se program). 
Ved registrering får deltakerne utdelt klype med katalognr og poengkort samt en 
velkomstpose fra Royal Canin.  
Vi ber om at nummerklypen bæres synlig for dommer.  

 

Veibeskrivelse 

Furulund: 
Sørfra: Ta av kryss 40 mot Tassebekk, følg skilt mot spisested 
Nordfra: Ta av kryss mot Stokke, følg skilt mot spisested 

Storås: 
Samme avkjøring som mot Furulund, se etter skilt mot Storås. 
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Behandling mot revens bendelorm  
Vær oppmerksom på at alle utenlandske hunder må være behandlet mot revens 
bendelorm!  
Vi sjekker vaksinasjonskort og id-papirer ved registrering. 

Kiosk  
Det vil bli anledning til å kjøpe mat og drikke på prøveområdet lørdag og søndag hele 
dagen 

Gavepremier  
Vi takker for gavepremier fra Royal Canin, Grans, Retreq og Gjennestad Hagesenter 


