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INFORMASJON OM APPORTPRØVE PÅ BREVIG I ENEBAKK 
 

Norsk Vorstehhund Klubb avd. Oslo/Akershus ønsker velkommen til apportprøve på Brevig i Enebakk. 

Det er påmeldt totalt 47 hunder, fordelt på 20 UK og 27 AK hunder. 

  

Pga stor påmelding og at vi må ta hensyn til smittevern, blir det to oppmøtetider: 

 

Oppmøte for UK hunder er kl.07.30. 

 

Oppmøte for AK hunder er 10.00 
 

Vi gjør oppmerksom på at alle deltakere må selv ha med apportfugl til alle øvelsene. 

Posene til fuglene må være merket med hundens navn.  

Ha ferdig slepefugl med trekksnor når dere kommer til spor øvelsen. 

 

Premier: 

Blir dere premiert, og vi håper jo på det, må dere hente glasspremien i sekreteriatet.  

Er det ingen personer til stede der, så plukk gaveesken selv. Eskene er merket med 1. 2. eller 3.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. 

 

Husk til hunden: 

Det er meldt varmt vær, så HUSK å ta med til hunden: 

Mye vann- hunden må vannes mellom øvelsene. 

Vått håndkle/kjøleduk 

Stor paraply/liten parasoll slik at hunden får skygge 

 

 

Øvelsene 

Det blir skiltet til disse.  

Er det slik at man ryker på en øvelse i AK, får man ikke gjennomføre alle øvelsene.  

Har dere dessverre ikke klart øvelsen, må dere gå tilbake til bilen og forlate området. 
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I UK får man fullføre begge øvelser. 

De som starter både i UK og AK, begynner i UK og gjør denne ferdig først. 

 

 

Veibeskrivelse 

Fra Ryen: 

Følg E6 sydover. Ta av til Enebakk (etter avkjøringen til Mortensrud). 

Sving til venstre i rundkjøringen og følg Enebakkveien (Rv 155). 

Følg veien forbi senteret i Ytre Enebakk (Vågsenteret). 

Ta til venstre inn på riksvei 120. 

Følg veien og ta av til høyre mot Dalefjerdingen/Burstad. 

Det blir merket herfra. 
 

Fra Lillestrøm: 
Følg 120 mot Enebakk. 

Følg denne og sving til venstre inn til Dalefjerdingen/Burstad. 

Det blir merket herfra. 

 

 

Hilsen  

NVK O/A 

Eva Pedersen 

Prøveleder 

Mobil: 90572818 

 

 

 

            VELKOMMEN TIL APPORTPRØVE PÅ BREVIG I ENEBAKK! 
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