
Tønsberg HK ønsker dere alle velkommen til  
KL 3 2xAG + 2xHOPP 7/9-2021 

-stevnet arrangeres etter NKK's regler  
LINK TIL SKJEMA FOR REGISTRERING FOR SMITTESPORING 

 
Retningslinjer ift. Covid må følges. Plassen er stor nok til at alle kan holde avstand og vise 

hensyn til hverandre.   
 
Har du symptomer eller er syk, bli hjemme.  
 

Bruk munnbind under briefing og andre steder hvor det ikke er mulig å opprettholde 1 meter 

avstand. 
Det blir premiering og rosetter. 

  

Veterinær/veterinærvakt:  
Tønsberg Dyreklinikk, Semslinna 27, 3170 Sem 

tlf 33 33 33 33 døgnvakt 416 52 929 
 
Stevneleder: MARIT SØRUM, telefon 414 51 060 
 
Løpetispe, gi beskjed til innroper i løpet av briefing. 
 

VEIBESKRIVELSE til Tønsberg Hundeklubb.  
Jarlsberglinna 51, 3125 Tønsberg 

 
E-18 fra Sandefjord: Kjør til krysset ved Askim Campingsenter (FERDA), sving av på avkjøring nr 36, 
hold til høyre i rundkjøringen. Sving inn på RV 35, kjør rett frem i neste rundkjøring. Rett etter Sem 
kirke er det en ny rundkjøring, sving til venstre og inn på 308 (dvs sving ut ved tredje avkjøring) i 
rundkjøringen. Kjør så over sletta og du vi se skilt til stevnet og Tønsberg Hundeklubb. 
 
E-18 fra Drammen: Kjør til GULLIKRYSSET, avkjøring 35. Kjør mot Tønsberg på 308. Dvs du skal svinge 
til venstre (dvs sving ut ved tredje avkjøring) i rundkjøringen, hold rett frem i neste rundkjøring. Etter 
en liten slette, kommer en ny rundkjøring, rett frem i denne også. Du vil øyeblikkelig se skilt til 
stevnet og Tønsberg Hundeklubb.. 
 
Fra Horten: Du kjører 305 mot Tønsberg. Når du passerer Berg kretsfengsel, vil du snart komme til en 
rundkjøring med avkjøring mot 35 og E-18. Ta første avkjøring til høyre i denne rundkjøringen. (mot 
35 og E-18) Kjør så til høyre i neste rundkjøring og inn på 308 (dvs sving ut ved første avkjøring). Kjør 
så over sletta og du vi se skilt til stevnet og Tønsberg Hundeklubb. 
 
Plassen er åpen fra 16:00. Stevnet (første briefing) starter kl 16:45.  
Det er IKKE kiosk på stedet.  
 
Toalettet er åpent. Det settes ut desinfeksjonsmiddel for bruk til håndvask før og etter hvert  
toalettbesøk  
 
Startlister/resultater legges ut med link i FB- arrangementet til Tønsberg Hundeklubb sin 
hjemmeside: https://tonsberghundeklubb.no/stevner/  og på devent.no   
NB!  Vær klar til brifing når dommer har bygget banen ferdig.   DELT BRIFING!!!!    BRIFE – BRIFE og 
så starter small, medium og large. Stevnet gjennomføres vi i denne rekkefølgen:   AG3, AG3, 
Hopp3, Hopp3. Klassene starter fortløpende. 
                                                    
HUSK!  Det er informasjonen i PMet vi følger på stevnet. 
 
Eventuell endringer vil bli publisert på FB-arrangementet for stevnet. 
 

Vi ønsker alle et fint stevne og lykke til i konkurranseringen!   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceyV8yMOS5D7DXeHg_hm7HDDGM9oI9sV5-U6buAtX8z-gl2Q/viewform?fbclid=IwAR06L2YbBATm9NbkojewJMGSXcR3RqrTn7xsb7iFDxfeyowH-L5FN1uDvuo
https://tonsberghundeklubb.no/stevner/

