Velkommen til Drøbaksmesterskap i agility 2020
Vi lever i helt spesielle korona-tider, og det påvirker også vårt arrangement. Vi er veldig glad for
å kunne ønske alle som vil starte velkomne, og så har vi tatt noen forhåndsregler som har gjort
dette mulig, samtidig som vi minimaliserer smittepress.
Parkering er i umiddelbar nærhet til stevneplassen. Det er IKKE kiosk. Husk vann til hundene
og mat til dere selv.
Stevnet foregår utendørs på Høiås fotballbane, på kunstgress, ved Heer Grendehus, Oberst
Eriksensvei 41, 1445 Drøbak.
Vi minner om:
• Har du symptomer på forkjølelse, eller har vært i nærheten av noen som har fått påvist
korona, ja da må du holde deg hjemme.
•

Husk å holde 1 meters avstand, både innenfor og utenfor ringene.

•

Vi har sprit tilgjengelig ved ringene og på toalettet, benytt deg av dette.

•

Og hoste og nyse, det gjør vi i albukroken.

Vi må ha oversikt over alle som er på stevne, så har du med noen ekstra må vi ha navn og
telefonnummer, send det på epost til: Yvonne Langerud Eriksen på
yvonne.langerud@gmail.com.
Så til dagens tidsoppsett:
Vi følger tidsplanen hele dagen, så du skal stole på at de tidene vi setter opp, ligger vi foran så
venter vi til oppsatt tid. Vi starter med klasse 3, så klasse 2 og tilslutt klasse 1. Vi ber om at de
som bare går i klasse 3 faktisk drar hjem når deres løp og premieutdeling er over. Det samme
gjelder for klasse 2. Starter du i ulike klasser, ja da blir du selvsagt igjen, det har vi tatt høyde
for. Og så håper jeg alle har fått med seg at LAG og ÅPEN HOPP - ja det blir arrangert
torsdag 17. september.
(Nøyaktig tidsskjema nederst i PM, men her er hovedbeskjedene)
Klasse 3 - første brifing klokken 09.00, Oppmøte fra klokken 8. Dere har premieutdeling
klokken 11.00. Igjen grunnet koronasituasjon, kun de tre første som blir premiert.
Deretter ber vi dere om å dra rett og slett.
Klasse 2 - kan møte tidligst 11.30. Dere har første brifing 12.30. Det blir premieutdeling klokken
14.10 og deretter ber vi om at dere også drar.
Klasse 1 - kan begynne å komme TIDLIGST 14.45. Første brifing er 15.30. Det blir
premieutdeling klokken 18.00.
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Stevneleder er Kjersti Pettersen. Kontaktperson i forkant av stevnet er Eva Tønnessen 40210008.
Opprykk meldes til drobakhundeklubb@gmail.com, skriv OPPRYKK i emnefeltet, husk dere
som starter i MARIDALEN: Vi tar i mot opprykk fram til klokken 18.00 lørdag kveld, men da
stenger vi opprykksvinduet. :)
Vi ønsker spesielt velkommen til dagens dommere, som stiller opp i disse tider, hurra for dere!
Klasse 3
Agility: Kurt Ove Steinset Hopp: Harald Schjelderup
Klasse 2
Agility: Morten holmen Hopp: Thomas H. Andersen
Klasse 1
Agility: Morten Holmen Hopp: Kjetil Harms
VELKOMMEN ALLE SAMMEN!
NØYAKTIG TIDSSKJEMA
Første oppmøte klasse 3 fra klokken 8.00
Klasse 3
Tid

AG-ring

09.00

brifing small (26)

9:10

start small (26)

09.20

Hoppring

brifing large (27)
start large (27)

09.30

brifing medium (18)

09.40

start medium (18)

09.45

brifing small (24)

09.55

start small (24)

10.00

brifing large (28)

10:10

start large (28)

10.20

brifing medium (19)

10.30

start medium (19)
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10.40

ferdig ag

10.50

ferdig hopp

11.00

premieutdelinger

Tidligst mulig oppmøte for klasse 2:

Klokken 11.30

Klasse 2
Tid

AG-ring

12.15

brifing small (16)

12.25

start small (16)

12.35

brifing large (16)
start large (16)

12.45

brifing medium (18)

12.55

start medium (18)
13.05

brifing small (26)
start small (26)

13.25

brifing large (15)

13.35

start large (15)

13.45
14.00

Hoppring

brifing medium (21)
start medium (21)

ferdig ag

ferdig hopp

14.05 premieutdelinger

Tidligst mulig oppmøte for klasse 1:

Klokken 14.30

Klasse 1
Tid

AG-ring

15.30

brifing small (33)

15.40

start small (33)

15.50

Hoppring

brifing large (28)
start large (28)

16.20

brifing medium (16)

16.30

start medium (16)

16.30

brifing small (29)

16.40

start small (29)
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16.55

brifing large (26)
17.05 start large (26)

17.20

brifing medium (14)

17.30

start medium (14)

17.45

ferdig ag

17.50
18.00

ferdig hopp
premieutdelinger

:
Starlister finner du her:
https://www.drobak-hundeklubb.no/dm-2020/
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