PM stevne Gjøvik HK 19-20 juni 2021
Gjøvik Hundeklubb ønsker alle velkommen til agilitystevne lørdag og søndag 19-20 Juni.
Det arrangeres 3 AG løp lørdag og 3 Hopp løp på søndag i alle størrelsesklasser.
Adresse: Breiskallveien 10, 2827 Hunndalen
Dommere: Hans Strømsøyen (HS) og Jonny Aas (JA) Stevnet avvikles på gress med 1 ring.

"Farm Food Norge er hovedsponsor av stevnet og sponser ALLE pall plasseringer!
Det vil holdes stand under stevnet med mulighet til å handle og kanskje blir det noen
gode tilbud
Gå til: www.farmfood.no for mer informasjon fra vår hovedsponsor"
Som dere alle er klare over er det noen spesielle rammer vi må forholde oss til i disse dager. Stevnet
gjennomføres i henhold til gjeldende regler og retningslinjer gitt av Helsemyndighetene og NKK.
Stevneleder er smittevernansvarlig og har myndighet til å bortvise deltagere som ikke overholder
gjeldende retningslinjer. Eventuelle oppnådde resultater vil da bli strøket.
Det er viktig av hensyn til en eventuell smittesporing at alle registrerer seg ved ankomst til stevneplassen. Dette gjelder deltakere så vel som følge og andre som ønsker å være tilskuere.
Ellers nevnes følgende:
•

Følg gitte instruksjoner og prosedyrer ved start og mål. Katalognr/startnr. sendes ikke ut, men
startlister henges opp og ligger ute på Devent.no.

•

Det vil bli premieutdeling med premiering av de 3 beste i hver klasse.

•

Resultatlister henges opp og vil i tillegg bli lagt ut elektronisk.

•

Toalett i kjeller i klubbhytta.

•

Det vil ikke bli kiosk på stevnet.

•

Det blir tillatt med oppsetting av telt, men 1 m-avstandsregelen skal etterkommes

•

Det oppfordres til å begrense tilstedeværelsen på stevneplassen. Reis gjerne hjem når du
har gått dine løp.

•

Luft helst hunden rundt om på stevneplassen, det er god plass med ei elv rett ved siden for
de som vil bade. I tillegg vil det bli lagt ut vannslange ved klubbhytta.

•

Ta hensyn til våre naboer og privat eiendom og plukk selvfølgelig opp etter hunden din.

NB! Påbudt å benytte framsatt desinfeksjonsmiddel

•

Under brifing og andre steder der 1 m avstand ikke kan overholdes, skal det brukes
ansiktsmasker/munnbind.

Veibeskrivelse: (skilting fra gamle Rv4, Raufossvegen)
Rv4 fra syd. Ta av til Raufoss og følg gamle Rv4 (Raufossvegen) nordover mot Gjøvik. Ta av til
venstre etter brua i Breiskallen ved kommunegrensa til Gjøvik. Deretter 100 m rett fram og ned til
venstre. Det vil bli skiltet / merket fra gamle Rv4.
Rv4 fra nord. Ta av til høyre mot Hunndalen i rundkjøring, så rett fram i neste og deretter ut til
venstre i neste rundkjøring på gamle Rv4 mot Raufoss. Ta av til høyre rett føre brua i Breiskallen og
deretter 100 m rett fram og så ned til venstre. Det vil bli skiltet / merket fra gamle Rv4
Hjelp oss å gjennomføre et godt og effektivt stevne. Om dere disker i banen kan dere gjerne
gjennomføre banen videre, men om noen etter en disk ønsker å korrigere eller ta et hinder på nytt,
forventes det at dere umiddelbart etter dette forlater banen. Dette i henhold til: «KG Informerer
08.03.2017»

Husk vaksinasjonsbevis og målebrev!

(Det vil ikke bli mulig å måle hunder)

Camping betales med Vipps ved ankomst.
Steveneledere:
Alex Bogen Nilsen, leder@gjovikhundeklubb.noTlf.99281874
Morten Bratlie, morbratl@online.no Tlf. 913 95 813

Stevnestart kl 08.30

Kjøreplan finner du på Devent.no. Det startes fortløpende. Vi venter ikke vis vi ligger foran
skjema.
https://ag.devent.no/public/events/MiyaHoFvZft1G0Mt5D4I

