
 

                EP 
Vestfold 

06-07.01-2018 

 

Ref.nr.: 46-18001 

 

 

PRØVELEDER:   Andreas Lie          tlf.     92663482 
NKK REPRESENTANT:   Jørn Svinsholt  tlf. 99693691 
 

 

 

 

PROGRAM 
 

FREDAG  05.01.:  DOMMERMØTE    KL. 19.00 

 
LØRDAG  06.01.:         FROKOST     KL. 06.00 

    SLIPP      KL. 08.30 

    KOBLING     KL. 16.30 
    DOMMERMØTE       KL. 18.00 

    JEGERBUFEET    KL. 19.30 
 

SØNDAG 07.01          FROKOST     KL. 06.00 
    SLIPP      KL. 08.30 

    KOBLING     KL. 16.30 
    DOMMERMØTE    KL. 17.30  

                                  ellers så fort alle dommerne har kommet inn 
    MIDDAG           KL. 19.30 

 
    

    PREMIEUTDELING ETTER DOMMERMØTE 
 

(Premier ettersendes ikke!) 

 
Prøvekomiteen ønsker alle vel møtt til Elite prøve i Vestfold. 

 
INFORMASJON 

 
Stamkvarter 

Stamkvarter blir på furulund kro, www.furulundkro.no. Her har Vestfold 
Harehundklubb holdt av to hytter til deltakere og en ”dommerhytte”, så man er 

garantert tak over hodet. Oppgjøret for hyttene tar hver og en deltaker med 



Furulund kro. Om man ønsker kan man gjerne ringe til furulund kro på telefon 33 

36 28 00. Det vil ikke være behov for sengetøy, da dette holdes av furulund kro. Vi 
spiser fellesmiddag på Lørdagen, og vi vil ha tilgang på et eget ”sekretariat” som og 

kan brukes til sosial sammenkomst på kvelden. På hyttene vil det ved ankomst 
ligge dommer/terreng/kjentmannoversikt.  

 
Terreng 

Terrengene er i all hovedsak lagt til lågendalen i Lardal kommune, med tre unntak. 

Det må påregnes noe kjøring. Vi satser på å kjøre i følge på morgenen for så å 
guide deltakere til sine respektive terreng, dersom det vil være behov for det. Alle 

terrengene kommer til å ha kjentmenn som jakter til vanlig i terrenget. Flere av 
terrengene vil ha dommere som jakter der til vanlig. Terrengene har normal 

harebestand.  
 

Vær/Føre 
Per i dag, 29.12.17, ligger det 25 cm snø på åpningene i skogen, og omkring 10 cm 

inne i skogen. For å følge utviklingen på” førefronten” kan man søke på yr på 
følgende stedsnavn: Svartangen, Breivann, Skibergfjell, Svarstad, Store holedalen, 

Lardal, Lindsverk.  
 

Trekking 
Dommerkollegiet vil forhåndstrekke terreng på dommermøte på fredagen, slik at 

kabalen er lagt for hele helgen.  

 
 

 
 

Ta kontakt med prøveleder om noe skulle være uklart. Følg også med på 
vestfoldharehundklubb.no, for ytterligere informasjon.  

 
 

 
Hjertelig velkommen til vinter prøve i Vestfolds dype skoger.  

 
 

 
 

For Vestfold harehundklubb 

Andreas Lie 
92663482 

andreaslievp@gmail.com 
 

 
 

 
 

 


