
Norsk Lure Coursing Komité avd. Østlandet  

ønsker velkommen til internasjonal LC-prøve  

på Mansrud Gård i Østfold, 24. - 25. september 2016 

 Dommer 1: Elena Demidova, Russland 

 Dommer 2: Věra Malátková, Tsjekkia 

 Prøveleder: Ann Kristin Børsum  

 NKKs representant: Karoline Skaar 

 Sekretær: Eva Kristine Wiik 

LØRDAG 24. SEPTEMBER 

KLASSE Antall Veterinærsjekk Start 

Whippet hann internasjonal 7 08:00 09:00 

Whippet hann nasjonal 11 08:00  

Whippet tispe nasjonal 13 08:15  

Whippet tispe internasjonal 23 08:15  

Azawakh 2 + 2 08:30  

Faraohund 2 + 3 08:30  

Cirneco dell' etna 1 + 2 08:30  

 

SØNDAG 25. SEPTEMBER 

KLASSE ANTALL VET. SJEKK START 

Saluki, hann 6 07:45 09:00 

Saluki, tispe 11 07:45  

Afghansk mynde 5 + 3 08:00  

Borzoi 4 + 8 08:10  

Galgo español 4 + 9 08:20  

Greyhound 0 + 2 ’’  

Italiensk mynde, int 5 + 2 ’’  

Italiensk mynde, nat 2 + 1 ’’  

Podengo portugues pequeno 4 + 5 ’’  

Skotsk hjortehund 1 + 1 ’’  

 

 CERTIFIKAT : Samtlige raser i gruppe 10, samt etnahund, faraohund og podenco-rasene.  

 CACIL: Samtlige raser i gruppe 10 

Øvrig informasjon: 

 Norske hunder må ha gyldig lisensmerke for 2016.  

 Utenlandske deltagere må levere inn kopi av stamtavlen.  

 Løpetisper har ikke adgang.  

 Alle hunder skal til veterinærsjekk før første og andre omgang. Hunder under 2 år og over 6 år skal til 
veterinærsjekk etter 2. omgang, ref FCIs regelverk. Uten veterinærsjekk får ikke hunden starte.  

 Start skjer med dunk i ryggen, og skjult “lure”. Hunden skal ha egen munnkurv og startdekken. 
Munnkurv skal være på så lenge hunden befinner seg på banen.  

 Løs hund på prøveplassen kan medføre advarsel, bortvisning, eller bot på NOK 500 

 Innreise til Norge med hund - 
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_
ditt/ 
 



NKKs regler og anvisninger er gjeldende, også vaksinasjon. Eier av norskregistrerte hunder må inneha 

medlemskap i NKK eller samarbeidende klubb. Eier av deltagende hund fra andre land må inneha medlemskap i 

tilsvarende klubb. NLCK forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med kort varsel om været eller andre 

omstendigheter gjør det umulig å gjennomføre arrangementet. Følg med på nettsidene - www.lurecoursing.no 

Alle deltagere må sette seg inn i gjeldende regelverk for lure coursing. 

Spørsmål? Kontakt oss på e-post: ostlandet@lurecoursing.no, eller tlf: +47 99511548, Ann Kristin 

Mansrud Gård - Kart:  / GPS-koordinater 59.608652,11.319866 

Det er mulig å campe på prøveplassen. NB ingen elektrisitet. / Annen overnatting: Olberg Camping – 

www.olberg.no 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.lurecoursing.no/
http://kart.gulesider.no/m/Iu8ZZ
http://www.olberg.no/

