
 

Eliteprøve støver «Eidskogprøva» 25.02-26.02.2023 

Vi ønsker deg som hundefører velkommen til eliteprøven «Eidskogprøva». Det er 20 stk startende og 

12 reserver. 

 

Årets prøve vil ha stamkvarter på Nevjen Grendehus, Nessjøvegen 221, 2240 Magnor. 

Hundeførere som ønsker overnatting, må selv bestille dette hos Montebello Camping, tlf 628 37 233 

eller G-kroen Motell tlf 628 36 310. Her er både campinghytter, leiligheter og motellrom tilgjengelig.  

Overnattingstedene ligger 7 minutters kjøring unna stamkvarteret. Til de som vil nyte alkohol, så er 

Eidskog Taxi tilgjengelig på tlf 628 36 111. 

 

Det vil være servering av jegermiddag med drikke på Nevjen grendehus lørdag kveld og noe enkel 

varmmat søndag ettermiddag, se program. Pris 250,- per pers inkl. en enhet drikke begge dager. Salg 

av drikke fredag og lørdag til en billig penge.  

Påmelding til middagen må gjøres på en SMS til 924 97 906, søndag 19.februar pga. bestilling av mat.  

Mat utover dette, ordnes selv av den enkelte.  

 

Terrengene vil ligge fra 10 min til 30 min kjøretur fra stamkvarteret på Nevjen. 

 

Selv om det jaktes ukentlig i alle terrengene, kan vi dessverre ikke garantere ulvefrie terreng. Det 

er opp til hver enkelt hundefører om dem vil slippe hunden i tildelt terreng.  

 

Prøvens leder: Thomas Kristiansen, tlf 924 97 906 

NKK-representant: Svein Tore Kristiansen, tlf 908 55 959 

 

TLF-nr. dreiebok: 974 64 068 

Vi rapporterer inn gjennom hele dagen, en gang per time uansett status. Har ikke dommer 

mulighet, kan også hundefører eller kjentmann gjøre dette. 

Ta bilde av hund og hundefører på morgenen og send inn. 

Fot – los – premielos – full tid – koblet – nytt slipp osv.  

 

Veterinærvakt:  

Anicura Kongsvinger tlf 628 16 011 

 

Vel møtt! 
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PROGRAM 

 

Fredag 24.02 

 

Dommermøte m/trekking dag 1 kl. 19.00 

Kobling dommer/hundefører kl. 20.00 

 

Lørdag 25.02 

 

Avreise til terreng kl. 7.00-07.30 

Slipp kl. 08.00 

Kobling 13.00-15.00 

Dommermøte m/trekking dag 2 kl. 17.00 

Middag, samt presentasjon av resultater dag 1 kl.19.00 

 

Søndag 26.02 

 

Avreise til terreng kl. 7.00-07.30 

Slipp kl. 08.00 

Kobling 13.00-15.00 

Enkel mat 16.00-17.00 

Dommermøte kl. 17.00 

Premieutdeling straks etter dommermøte 

 


