Innbydelse til Oggeprøven
klubbkamp med Øst-Svensk elghundklubb og klubbkveld
Elghundklubbene i Aust-Agder og Vest-Agder innbyr i samarbeid med Tracker hundepeiler, til en
dags samlet løshundprøve 25.11. 2017. Påmeldingsfrist er 19.11. Påmelding på DogWeb eller
AAEHK sin hjemmeside her:
http://aa-ehk.no/meny_6_8_00.asp
Påmeldingsavgift kr 900,Base for prøven er Fredheim Leirsted, 300m innenfor Ogge Gjestheim ved Vatnestrøm i Iveland.
Her tilbys overnatting og servering for kr 200,-. Dette betales på stedet, kontant eller med vipps.
Ta med sovepose eller sengetøy.
Hundepeileren Tracker Supra er hovedpremien på prøven og trekkes mellom alle hundeførere og
dommere som er tilstede på premieutdelingen lørdag kveld. Prøven vil også bli sendt live på nett
slik at det er mulig å følge med hundene på storskjerm og på nett.
Program:
Fredag 24.11.
18.00 Oppmøte og innkvartering
19:00 Åpent medlemsmøte med trekking av terreng, demonstrasjon av Tracker og lotteri.
Lørdag 25.11.
06:00 Frokost
08:00 Hundene slippes
Ca 18:00 Premieutdeling
Søndag 26.11.
06:00 Frokost (for svenske deltagere og dommere)
08:00 Hundene slippes
Ca 16:00 Arrangementet avsluttes.

Klubbkamp I år får vi besøk av tre svenske ekvipasjer på Oggeprøven.
Dette er fra våre venner i Øst-Svenska elghundklubben. Som en del av
Oggeprøven arrangerer vi en klubbkamp.
Vårt lag vil bestå av totalt tre hunder fra Aust og Vest Agder. De tre som får tilbud om å utgjøre
vårt felles lag, vil bli trukket blant de av våre medlemmer som har meldt på hunder til
Oggeprøven og som har minst en prøve fra før på over 80 poeng.
De svenske hundene som går til premiering, vil gå prøve også på søndag på jakt etter det norske
jaktchampionatet.

Åpent medlemsmøte Fredag kveld kl 19.00 blir det trekking av terreng og åpent
medlemsmøte. Medlemsmøtet er i første rekke en sosial samling der alle som er interessert i
elghund, er velkommen.
Representanter for hovedimortøren for Tracker hundepeiler kommer og demonstrerer peileren og
medlemmene (de som ikke er medlemmer kan melde seg inn denne kvelden) vil kunne få kjøpt
Tracker til rabaterte priser.
Det vil også bli en utlodning (kontanter eller vipps) med mange fine gevinster og en meget fin
hovedgevinst.

Velkommen til Oggeprøven 2017!
Klubbene vil takke våre sponsorer som gjør det mulig for oss å ha så fine gevinster og premier
under årets Oggeprøve. I tilegg til Tracker er dette:

