NORGESMESTERSKAPET
Løshund 2020

Elghund-klubbene på Agder inviterer til Norgesmesterskap Løshund 2020
Men forbehold om utviklingen på Korona-situasjonen vil NM Løshund 2020 bli arrangert
etter oppsatt dato. Vi tar forbehold om at programmet endres i tråd med gjeldende
retningslinjene angående sosial kontakt. Dette kan påvirke den sosiale delen av programmet.

Dato: mandag 14. til onsdag 16. september. Tirsdag og onsdag er konkurransedager.
Sted: Bespisning, møter og overnatting: I Troll Aktiv sine lokaler litt nord for Evje.
Priser: Deltager + dommer sum kr 7000,- Dekker alt av mat og overnatting. Faktureres klubb.
Ledsager eller andre kr 3000,- (betales av den enkelte)
Overnatting: På hytter. Sengeklær og handkle er på hyttene.
Påmeldingsfrist: 30.06.2020
Uttaksregler: Se vedlegg og se under.
Områdeklubbene SKAL sende påmelding til elg.jakt@live.no
Ufullstendige påmeldingsskjemaer vil bli returnert til aktuell klubb.
Troll Aktiv er en aktivitetspark som er bygd opp som en «landsby» like nord for Evje
sentrum, nederst i Setesdal. Overnatting er i hytter/rom med plass til deltager,
ledsager/dommer og hund. Bespisning er i restauranten og fellesmøter i stedets trivelige
årestue «Olavsbu» eller Trollstua. Se mer om stedet her: https://trollaktiv.no
Arrangementet avsluttes med premieutdeling og festmiddag onsdag kveld.
Obligatorisk dommermøte mandag kl 18.00 - program og nærmere info sendes deltagere og
dommere. Alle klubber skal foreslå samme antall dommere som deltakere.

Spørsmål kan stilles til:
Booking overnatting/mat for ledsager etc: Svein Arne Hillestad tlf 41 51 18 45
Leder NM komité:

Kjell Arild Haugen
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tlf 90 17 18 00

Uttak til NM Løshund 2020:
Forbundsstyret skal nå kjøre en evaluering og høringsrunde med tanke på fremtidige
uttaksregler for NM.
For NM Løshund 2020 så vil det være 2 alternative måter å ta ut hunder til NM på:
Alt 1: Uttaksprøve
Her må klubben arrangere uttaksprøve senest 6. september. Påmelding av deltaker(e) til NM
med reserve må sendes NM-arrangøren samme dag. Se ellers vedlagt regelverk.
Alt 2: Historiske resultater
Dette alternativet er likt med uttaket til forrige NM. Eneste formelle forskjell er at kravet om
at en av prøvene som skal ligge til grunn for uttaket måtte være tatt etter forrige NM, nå er
fjernet. Dette fordi det har vært en del usikkerhet rundt hvilke regler som skal gjelde nå. Se
komplette uttaksregler i vedlegget.
Hva må din klubb gjøre nå?
Alle områdeklubber må nå:
1.
2.

Gjøre et vedtak om hvilke uttaks-alternativ klubben skal bruke.
Dersom klubben velger å arrangere uttaksprøve, så må dette meddeles NM-arrangør
senest 30/6-20
Dersom klubben velger historiske resultater som uttak, så må dette annonseres med
egen intern frist for interesse, og påmelding av deltaker med reserve sendes NMarrangøren senest 30/6-20

3.

4.

Dommere: Alle klubber skal sende forslag på det samme antall dommere som klubben
har deltakere. Forslaget sendes til NM-arrangør senest 30/6-20 NM-arrangør i samråd
med Løshund-komiteen vil sende formell invitasjon til aktuelle dommere.

Vedlegg:
•
•

Uttaksregler Norgesmesterskap
Påmeldingsskjema deltakere og dommere – MÅ FYLLES UT!!!
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