Velkommen til Drøbakmesterskapet 2020.
Lørdag 5. september: Lydighet og Rallylydighet alle klasser.
Søndag 6. september: Agility og AG Hopp.
Stevnet starter kl. 09:00 og sekretariatet er åpent fra kl. 08:00.
Oppdaterte startlister vil henge på DHK hengeren.
Vi lever i helt spesielle korona-tider, og det påvirker også vårt arrangement. Vi er veldig glade
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.
• Å hoste og nyse, det gjør vi i albukroken.
Det er ikke nødvendig å melde ankomst da opprop vil bli gjort ved ringene.
På grunn av korona og smitteverntiltak vil man ikke få utdelt startnummer. Disse må hver
enkelt ordne med selv. Husk å feste nummeret godt synlig.
På grunn av smittefare ønsker vi ikke publikum på stevnet. Hvis noen ekvipasjer må ha med en
ekstra person, må vi ha melding med navn og tlf.nr. på mail i forkant, til
drobakhundeklubb@gmail.com
Det vil bli premieutdeling rett etter at klassen er ferdig.
Vi tar forbehold om endringer hvis det blir innstramninger i antall personer som er lov pr.
arrangement. Vi vil gjøre alt vi kan for å gjennomføre stevnet, men da med strengere tiltak.
Dersom dette blir aktuelt, vil alle bli informert så fort det lar seg gjøre.
Husk vaksinasjonskort da det vil bli tatt stikkprøver. Ved tilskuerområdet ved ringene er det
mulig å sette opp telt, og dette må gjøres utenfor kunstgresset.
Løpetisper:
Startlistene for RL Elite kan bli endret pga løpetisper, så gi beskjed til Kjersti Pettersen mobil:
41539517 eller drobakhundeklubb@gmail.com hvis du har løpetispe. Under stevnet skal
løpetisper holdes borte fra stevneområdet.
Merker:
Merker for opprykk (bronse, sølv og gull) blir ikke utlevert under premieutdelingen.
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Disse kan hentes i sekretariatet etter premieutdelingen.

LP:

Lydighet ring 3: FCI og klasse 2 på Høiåsbanen.
Ring 4: klasse I og 3. ved klubbhytta 30 meter lenger inn i skogen.
Dommere:
Stein Feragen dømmer klasse 1 og 3 på appelplassen ved hytta vår.
Johnny Halvorsrud dømmer klasse 2 og FCI på stevneplassen.
Elisabeth Eriksen er konkurranseleder.
Ring
3
3
4
4

Klasse
LP FCI
LP 2
LP 1
LP 3

Dommer:
Johnny Halvorsrud
Johnny Halvorsrud
Stein Feragen
Stein Feragen

Påmeldte
1
12
18
14

Start:
09:00
09:40
09:00
12:30

Hvor
stevneplassen
stevneplassen
appelplassen
appelplassen

Rallylydighet:
Dommere:
Klasse 1: Merete Kristensen
Klasse 2 og 3: Solveig Zetterstrøm.
Klasse Elite: Ina Wold Eriksen
Rekrutt: Michelle Malmåsen
Påmelding til rekruttklasse skjer på stedet mellom kl. 09:30 -11:30 i sekretariatet.
Startavgift kr. 150,-.
: Ring
1
1
1
2
2

Klasse
Klasse 2
Klasse 1
Rekrutt
Klasse 3
Elite

Dommer:
Solveig Zetterstrøm
Merethe Kristensen
Michelle Malmåsen
Solveig Zetterstrøm
Ina Wold Eriksen

Påmeldte
27
34
?
24
45

Start:
12:00
09:00
11:45
09:00
12:00

Grupper
2 grupper
3 grupper
2 grupper
4 grupper

Vi har delt klassene inn i to eller flere briefinger med forskjellige oppmøtetider pga mange
påmeldte og koronatiltak.
Stevneleder eller NKK-representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og vil
kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket.
Alle skal holde minst 1 meter avstand til andre under hele arrangementet.
Vi anbefaler å holde hunder og utstyr i bilen, så langt det lar seg gjøre.
Det er tilgjengelig toaletter på plassen.
Frafall:
Dersom du er forhindret fra å komme ber vi om at du gir beskjed om dette på mail til
drobakhundeklubb@gmail.com slik at vi har så korrekte lister som mulig.
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VIKTIG: Er du i karantene eller har symptomer på luftveissykdom skal du ikke møte opp.
VELKOMMEN OG LYKKE TIL!
Hilsen alle oss i Drøbak Hundeklubb
Stevneleder: Kjersti Pettersen.
VEIBESKRIVELSE
Fra Drammen (etter Oslofjord-tunellen) og fra Oslo:
Fra utgangen av Nordby-tunellen, ta av mot Drøbak på Rv.23. Kjør ca 5,6 km. frem til
rundkjøring på Måna (like før bomstasjonen til Oslofjord-tunellen) hvor du tar til venstre inn på
Rv.153 mot Drøbak. (Fra Drammen: ta til høyre i rundkjøringen inn på Rv.153). Kjør ca. 1 km,
og ta så til høyre mot Heer). Etter ca. 200 meter, ta av til høyre (Oberst Eriksens vei) i T-kryss
med trafikkøy. Følg veien, rett frem forbi veterinær og du er fremme ved Heer Grendehus og
Høiås fotballbane.
Fra Moss:
Ta avkjørsel til Ås og Drøbak på Rv.152. Følg skiltene mot Drøbak. Etter passering av Drøbak
City butikksenter, ta til høyre i den andre rundkjøringen (to tett på hverandre) hvor det er en
Shellstasjon på høyre hånd. Ta første avkjørsel opp til venstre opp bakken som er skiltet mot
Fagerstrand og Drammen. Helt på toppen – ta til venstre inn mot Heer. Etter ca. 200 meter, ta
av til høyre (Oberst Eriksens vei) i T-kryss med trafikkøy. Følg veien opp og rett frem forbi
veterinær, og du er fremme ved Heer Grendehus og Høiås fotball- bane.
Se kart her: https://www.drobak-hundeklubb.no/om-oss/her-er-vi/
Du finner også mer informasjon som stevnet her:
https://www.facebook.com/events/352602012034254/
Tusen takk til Eukanuba som sponser stevnet vårt!
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