
Podencoklubben ønsker velkommen til 
nasjonal lure coursing-prøve 

 

«Stomperudprøven» 
 

i Sørum lørdag 9. oktober 2021 
 

 
 

• Adresse: Norumveien 15, 1923 Sørum 

• Dommere: Geir Hammer (N) & Heli Kyrönkari (FI) 

• Dommerelev: Roy Tore Trøan 

• Prøveleder/lure coursing director: Ane Brit Sundal 

• NKK-representant: Marlén Melander 

• Pilot: Andre Lund 

• Sekretariat: Simon Tien Hansen & Eva Kristine Wiik 



Program*:  

KLASSE ANTALL INNSJEKK 
 

START 

WHIPPET INT.  4+4 7.00-7.30 9.00 

WHIPPET NAT. MALES 9 "  

WHIPPET NAT. FEMALES 13 "  

PHARAOH HOUND 2+5 "  

AZAWAKH 0+3 7.30-8.00  

SALUKI 3+8 "  

AFGHAN HOUND 0+2 "  

IBIZAN HOUND 3+5 "  

CIRNECO DELL’ETNA 0+1 "  

ITALIAN GREYHOUND NAT. 3+1 "  

PORTUGUESE PODENGO PEQUENO 4+8 "  

* med forbehold om endringer      Totalt = 78 hunder   

 
NB! Hunder som ikke møter opp til innsjekk i tide, får ikke starte på prøven. Alle hunder må 
ha gyldig lisensbok og pass/dokumentasjon på gyldig vaksine jf. regelverk. 

 
 
Det konkurreres om LC-CERTIFIKAT i samtlige raser etter de nasjonale cert-reglene.  
 
Øvrige premier er fôr, rosetter, og evt. øvrige premier fra sponsorer. 
 
Prøvens beste hund – «Stomperudhunden» / Best In Field – kåres og premieres. 
 

 

På prøveplassen 

• Parkering på anvist plass. Det er forbudt å parkere på gressplenene. 

• Husk å plukke opp etter hundene deres. Ikke etterlat søppel.  

• Kiosk med salg av drikke og mat (inkl. varmmat). 

• Toalett («festivaldo»). 

 

Takk til våre sponsorer! 

 

 

 

 



Øvrig informasjon 

• Lure-teknikk: Drag lure 

• Terreng: stubb/åker, noe kupert. 

• Start: Skjult lure. Starter bruker dunk i ryggen. 

• Hundens skal bruke løpsmaske og rødt/hvitt startdekken. 

• Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. 

• Premieutdeling vil starte ca 30-60 minutter etter dagens siste løp. 

• Norske hunder må ha gyldig lisensmerke/lisensbok. 

• Utenlandske deltagere skal levere kopi av stamtavlen i forkant av prøven, 
dersom hunden(e) ikke allerede ligger inne i DogWeb. Mail: 
styret@podencoklubben.no 

• Løpetisper har ikke adgang til prøveområdet.  

• Innreise til Norge med hund – følg denne hyperkoblingen til Mattilsynets 
nettsider. 

• NB! Kun røde og hvite løpsdekken er tillatt. Tekst, tall eller øvrige symboler er 
ikke tillatt på løpsdekken. 
 

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. 
 
Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med kort varsel om været 
eller andre omstendigheter gjør det umulig å gjennomføre arrangementet. Følg med 
på nettsiden vår www.podencoklubben.no  og FB-arrangementet.  
 
Alle deltagere er forpliktet til å sette seg inn i regelverket for antidoping og det 
nasjonale regelverket for lure coursing. 
 
 
Spørsmål? Kontakt Podencoklubben på e-post: styret@podencoklubben.no. 
  

 

Husk å meddele arrangør v/ LC-sekretær 

Simon Hansen via e-post (kennel.bazinga@hotmail.com) 

dersom din hund ikke skal stille til start på prøven. 

 

 

HJERTELIG VELKOMMEN!        

 

www.podencoklubben.no 
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