NM Vinter Andøya 2020
Tilbakemeldingsbrev til deltagere i UK-AK og VK.
Ventelisten i VK som legges ut blir justert fortløpende etter hvert som det faller hunder fra.
Alle påmeldte hunder i UK og AK som kommer med, og er oppsatt på de ønskede dager.
Hovedkvarter: Årets prøve er lagt til Andøy med hovedkvarter på Thon Hotell Andrikken, Andenes.
Opprop: Utenfor Thon Hotell Androkken, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 07:30.
Semifinale/finale: De som går videre til semifinale må betale kr. 200,- i sekretariatet før kl. 18:00
fredag. Finale kr. 100,-. NB! Er du påmeldt i Exit Cup og går videre til semifinale/finale, betaler du
ingen startkontingent. Din påmelding i Exit Cup dekker dette.
Middager: Fredag og lørdag kl. 20:00. I år som tidligere år,- antrekket er uvesentlig.
Booking til middag kan skje via telefon 76 14 90 90 eller via e-post til andrikken@olavthon.no.
NB: Husk å gi beskjed om antall personer og hvilken dag.
Premieutdeling: Fredag og lørdag i hotellets spisesal, etter middagen. Uavhentede premier kan
hentes i sekretariatet. Uavhentede premier og diplomer blir ikke ettersendt.
Apportryper: Deltagerne må ha med apportryper selv, og disse må være av god kvalitet.
Kaffekoking: BÅLING ER OBLIGATORISK FOR ALLE PARTI. (Unntatt i vernede terreng)
Sekretariat: Åpningstider:
Torsdag 06:30-07:30 / 16:00-20:15.
Fredag, lørdag og søndag: 06:30-07:30.
Fredag og lørdag: 15:00-20:00.
Søndag: 13:00-19:00.
Etteranmelding i UK/AK: Må foreligge mellom kl. 16:00-19:00.
Lufting av hund: Dette kan gjøres på ett avgrenset område utenfor Andenes og i tidsrommet
26. mars til 29. mars. Orientering og kart er tilgjengelig i hotellets resepsjon.
Se forøvrig anvisningsskilt. NB! Kun dette området på nedsiden av veien skal brukes.
Vær og føre: Værmessig kan Andøya være barsk, så ta med godt vinterutstyr og vanntett bekledning.
Ta også med fjellstøvler. Værrapporter legges ut på våre sider: www.hvfk.org siste uke før start.
Se også på: yr.no (Andenes).
Leiing av hund: Ved 3 hunder eller flere skal det være handler med i marka.
Internett: Partiene legges ut på internett under adresse: www.hvfk.org/nmvinter
Resultatene legges ut i løpet av kvelden.
Hund på rom: Hundene skal ikke ligge på senga eller annet møbel tilhørende hotellet. Dessuten skal
hundene være i bur hvis hunden er alene på rom ref. rengjøringspersonale etc.
Hundemøkk: Det er ditt ansvar å ta opp hundemøkka!! Tar du det opp hjemme, - gjør det likeså på
Andenes. Andøy kommune har i brev påtalt dette problemet overfor oss.

Spørsmål: Ring 97 72 06 81 (Håkon) eller på mail: post@hvfk.org.
Må du trekke din hund av div. årsaker, vær snill og gi oss beskjed i god tid før prøven.
Til slutt vil alle huske på om at samtlige terreng fra Forfjord til Andenes skal ligge i ro fra 23. mars.
Innrapportert overtredelse vil resultere i utelukkelse fra prøven.
NM komiteen 2020
Vel møtt til årets NM på Andøya!

