
 

NLCK avd. Østlandet (NMK/NGK) inviterer til nasjonal LC-

prøve på Mansrud Gård i Trøgstad 21-22.04.2018! 

 
NB! Viktig informasjon:  
På grunn av værforholdene/den lange vinteren, er vi per tidspunkt, etter flere befaringer, ikke sikre på 

om Vårprøven vil bli avholdt som planlagt, av hensyn til hundenes sikkerhet. Vi skal befare 

forholdene på prøveplassen onsdag 18.april, og endelig beskjed vil komme i løpet av denne dagen.  

Alternativene vi står overfor er følgende: 

a) Prøven vil bli avholdt som planlagt i Trøgstad 

b) Prøven vil bli avholdt på en annen plass, dato uendret.  

c) Prøven vil bli utsatt. 

d) Prøven vil bli avlyst. 

 
 Adresse: Riiserveien 82, 1860 Trøgstad 

 Dommere: Ingrid Ekholm-Ydreborg (Sverige) og Slavomira Bozikova (Slovakia) 

 Prøveleder: Geir Hammer 

 NKK-representant: Ann Kristin Børsum 

 Piloter: Steinar Hopstad, Roger Furuseth & André Lund 

 Sekretariat: Simon Tien Hansen & Ann Kristin Børsum 

Fordeling av raser per dag: 

LØRDAG/SATURDAY: 

KLASSE ANTALL INNSJEKK START 

PHARAOH HOUND 3 8.00 9.00 

AZAWAKH 2 8.00  

GALGO ESPANOL 2 8.00  

MAGYAR AGAR 2 8.00  

IBIZAN HOUND 2 8.00  

IRISH WOLFHOUND 3 8.00  

BORZOI 4 8.00  

AFGHAN HOUND 8 8.00  

SALUKI 8 8.15  

CIRNECO DELL’ETNA 3 8.15  

PODENGO PORTUGUES 10 8.15  

* med forbehold om endringer      Tot = 47 

SØNDAG/SUNDAY: 

KLASSE ANTALL INNSJEKK/VET.SJEKK START 
GREYHOUND 1 8.00 9.00 
ITALIAN GREYHOUND CLASS 1 (INT) 7 8.00  
ITALIAN GREYHOUND CLASS 2 (NAT) 1 8.00  
WHIPPET MALES CLASS 1 (INT) 18 8.00  
WHIPPET MALES CLASS 2 (NAT) 14 8.00  
WHIPPET BITCHES CLASS 1 (INT) 25 8.15  
WHIPPET BITCHES CLASS 2 (NAT) 12 8.15  

* med forbehold om endringer      Tot = 78  



 
 

På prøven konkurreres det om:  

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

rasene i gruppe 5.  

 

Øvrig informasjon:  

 Norske hunder må ha gyldig lisensmerke for 2018. 

 Lisensmerke for 2018 kan kjøpes på plass (100 kr). 

 Utenlandske deltakere må levere inn kopi av stamtavle.  

 Løpetisper har ikke adgang til prøveområdet.  

 Start skjer med dunk i ryggen, og skjult “lure”. Hunden skal ha egen løpsmaske og 

startdekken. Løpsmasken 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/  

 Løpsmaske er obligatorisk for alle raser. 

 

Det er mulighet for lisensløp når banen skal testes før 1. og 2.omgang. Kontakt Simon Hansen 

(simon@lurecoursing.no) dersom du ønsker lisensløp eller kan stille med testhund. Man har 

selv ansvar for å finne egnet støttehund. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. 

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

må inneha medlemskap i en av NKKs medlemsklubber. Eier av deltagende hund fra andre 

land må inneha medlemskap i tilsvarende klubb. NLCK (NMK/NGK) 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: lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com eller tlf. 995 11 548 

(Ann Kristin Børsum). 

  

Mansrud Gård - GPS-koordinater 59.608652,11.319866  

Det er mulig å campe på prøveplassen. NB: Ingen elektrisitet. / Annen overnatting: Olberg 

Camping – www.olberg.no 

HJERTELIG VELKOMMEN OG LYKKE TIL!  
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Takk til våre sponsorer!  
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V&H-produsenten Magne Østby 
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Team Propella 

 


