INFORMASJON OM APPORTPRØVEN PÅ BUHOL 26. OG 27.JUNI
Da ønsker NVK avd.Oslo/Akershus deltakerne velkommen til apportprøvedagene på Buhol.
I år har det vært en enorm respons og alle har fått start:
Fredag - 77 påmeldte
Lørdag - 76 påmeldte
For at vi skal få gjennomført prøven på en god måte og ihht.smittevernstiltaken, samt at alle
har fått start, har vi vært nødt for å dele deltakerne inn i partier og bestemt når oppmøte må
bli. Håper på forståelse for det.
Følgende er gjeldende for begge dager:
Parti 1 UK - oppmøte kl.09.00
Parti 2 UK - oppmøte kl.12.00
Parti 3 AK - oppmøte kl.09.00
Parti 4 AK - oppmøte kl.09.00
Parti 5 AK - oppmøte kl.11.00
Parti 6 AK - oppmøte kl.12.00
Parti 7 AK - oppmøte kl.13.00
Oversikt over deltakerne og partiene vises til nedenfor link.
PS! Ønsker at dere husker hvilket parti dere er satt opp på og oppmøtetid. Dere må henvende
dere i sekretariatet og hente kritikken deres der. Om dere husker partiet dere er oppført på, er
det lettere for oss å finne riktig kritikk som dere skal ta med videre til øvelsene.
Øvelsene
Det blir skiltet til disse. Vi skal tilstrebe oss å ha 2 områder til søkapport i AK og flere
sporlag.
Vannet kan kun gjennomføres et sted.
I UK går det helt fint som vi tidligere har gjort, et sted for søkapport og et sted for
vannapport.
Er det slik at man ryker på en øvelse, får man ikke gjennomføre alle øvelsene. I UK får man
fullføre begge øvelser.
Premier:
Blir dere premiert, ta kontakt med sekretariatet for henting av premie.
I år blir det ikke delt ut diplomer, grunnet smitteverntiltakene.
Smitteverntiltak
Vi må følge tiltakene meget strengt. Det blir ikke kiosksalg, så dere må ta med matpakke og
mye drikke. Om dere har med ledsager, må disse registrere seg på liste i sekretariatet med
navn og tlf.nummer. Vi må ha kontroll/oversikt over alle som er i området. Husk en meters
regelen.
Håndsprit vil finnes flere steder. Dommerne er også informert om hvordan de skal forholde
seg til smittevernet.
Når dere er ferdig bedømt, evt. også hentet premie, så må dere forlate området.
Skilting
Det blir skiltet fra Årnes.
Veibeskrivelse: Reiserute fra Oslo:
Kjør til Årnes, ta Svarverudveien 989 m. Fortsett på Skreksrudveien 1 km, kjør 3 km på samme vei.
Ta Rakeivegen 21 km, så til venstre 377 m, framme. Veien vil være merket ifra Årnes.

Parkering
Det vil bli skiltet hvor dere skal parkere.
Inne ved sekretariatet er det kun dommere og hjelpere som skal stå parkert.
Dere som har fått overnatting/telt og campingvogn, ta kontakt med Kristin for anvisning av
plass.
HUSK: mye vann til hundene, det er meldt veldig varmt og fint vær.
PS! All hundemøkk skal plukkes opp i området rundt Buhol. Langs grusveien etter bommen,
er dette ikke nødvendig.

