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Til deltagere på jaktprøve helgen 20.-22. august på Dokka 
Noen praktiske opplysninger:   
Overnattingsstedet heter Vestmanli – veibeskrivelse er vedlagt  
Det er automatisk bomanlegg ved innkjøring til prøveområdet, bom avgift må 
betales, det kan brukes bankkort 
 Det er tillatt med campingvogner og bobiler men informasjon om dette må gis til 
prøveledelsen - krav fra grunneier 

Det er noen som kun skal delta lørdag og noen kun søndag 
Hundene skal holdes i bånd på oppholdsstedet 
Oversiktskart for prøveområdene er vedlagt 
Det er kun 12 volt strømanlegg på hytten 
Mobildekning er svært dårlig eller ikke tilstede i område 
Prøveleder: Jon Bjarne Onsøien 
NKK.rep:   Tom Røine 
Vi følger gjeldende Corona regler. 
 Tidspunkt for ettermiddagsslipp blir informert om av prøveleder ved prøvens 
oppstart fredag 
 
  
Ta med deg:   
sovepose/sengetøy og 
campingstol og gjerne et 
campingbord slik at vi kan sette 
sammen et langbord til frokost 
lunsj og middag  
 
Vei beskrivelse:   
Kommer en langs riksvei 34 enten fra Dokka eller sørfra kjører en over broen på 
Fluberg, i første veikryss etter broen tar en til høyre. Etter en stund kommer en til 
et skilt på høyre side hvor det står Kistefoss Skoger. Følg denne anvisningen etter 
noen hundre meter kommer en til bom for skogsbilveien. Følg denne 
skogsbilveien forbi Akksjøen på høyre side, kommer til et veikryss hvor en tar til 
venstre som viser til Tverrvatnet. Ved enden av dette vannet ligger hyttene. Det 
blir satt opp merking fra bommen merket NSFN. Det er tillatt med 
campingvogner og bobiler men informasjon om dette må gis til prøveledelsen.  
Det er automatisk bomanlegg ved innkjøring til prøveområdet, bom avgift må 
betales, det kan brukes bankkort. 
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Program for   

Jaktprøve for Halsende Fuglehunder 
 2021 i Kistefoss skoger    

  Sted:    Kistefoss skoger   
 
Fredag 20. august 
18.00 – 20.30   Innkvartering   
21.00   Orientering av prøveleder og NKK representant   
      Presentasjon av deltakerne og dommerne   
   Trekning av dommere og terreng for lørdag   
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Lørdag 21.august 
 06:30       Felles frokost   
 07: 00     Avreise til prøveterrengene 
 07:30  Slipp av hunder i prøveområdet  
18.00     Middag og gjennomgang av dagens 
resultat og trekning av dommere og terreng for søndag    
 
 
Søndag 22. august  
06:30    Felles frokost   
07:00      Avreise til prøveterrengene  
07:30      Slipp av hunder.    
15.00                                 Offentliggjøring av sluttresultat og premieutdeling 
Rydding og avreise 
    
Prøveleder:  Jon Bjarne Onsøien 
NKK representant: Tom Røine 
   
Vi forutsetter at deltakerne rydder opp etter seg!   
   
Lykke til!        
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