
 
Bartehoppet 2020 

Nidaros BHK og Gauldal HK 
Agilitystevne 12. - 13. september 2020 

 
 

Nidaros BHK og Gauldal HK ønsker velkommen til bartehoppet! Stevnet foregår på 
Schæferhundklubbens flotte område på Stavsøra, sør for Trondheim. Der har vi 
gress-underlag og kafé med assortert utvalg og hyggelige priser.  
Kartlink: https://tiny.cc/stavsora 
 
Oppdaterte smittevernsregler vil bli publisert på arrangementet/hjemmesiden. 
 
Opprykk meldes til tina.agility@gmail.com (lørdag) / gauldalhk@gmail.com (søndag).  
 
Dommer for dette stevnet er Bodil Mehl Wiik (lørdag) og Hans Strømsøyen (søndag). 
 
Rekkefølge og tidsskjema  

- Tidspunktene i tidsskjemaet er tidligst briefing start for hvert løp. Det vil si at vi 
garanterer at briefing for hver klasse ikke starter før oppsatt tidspunkt. :-)  

- Briefing i klasse 1 er delt (S/M og L). Første småhund bør stå klar ved start så 
snart L er ferdig med sin briefing.  

- I de øvrige klassene er det fellesbriefing for alle størrelser, og har første 
ekvipasje 5 min for å gjøre seg klar til start.  

 

Lørdag Søndag 

Løp Briefing start  Løp Briefing start  

Hopp 1 09.00 Agility 3 09.00 

Hopp 2 09.50 Agility 2 09.50 

Hopp 3 10.35 Agility 1 10.30 

Lag (agility) 11.25 Lag (hopp) 11.40 

Agility 1 12.15 Hopp 3 12.30 

Agility 2 13.25 Hopp 2 13.20 

Agility 3 14.10 Hopp 1 14.05 

https://tiny.cc/stavsora
mailto:tina.agility@gmail.com
mailto:gauldalhk@gmail.com


 
 
Overnatting 

- Overnatting med bobil / campingvogn koster 200kr (med strøm) / 100kr (uten 
strøm) for hele helga.  

- Telt gratis.  
- Det er dessverre ikke dusj eller vann på stevneplassen, men toalett vil være 

åpent også på kvelds/nattestid. Cirkle K, Klett (døgnåpent 5-10 minutters kjøring) 
har mulighet for å fylle vann på bobil/campingvogn.  

- Camping bestilles på e-post til agility@nidarosbhk.no. 
 
Annen info 

- Vi må ha oversikt over alle som er tilstede på stevneplassen (for eventuell 
smittesporing). Det vil være egen stand for registrering ved oppstart.  

- Det blir satt opp merkebånd rundt ringen for telt. Telt må plasseres med 1 - 2 
meters avstand.  

- Hold avstand og ta hensyn til hverandre.  
- Startlistene legges ut på https://nidarosbhk.no/ (lørdag) og www.gauldalhk.no 

(søndag) og facebook så snart de er klare.  
- Meld deg hos innroper før, under eller etter briefing i din respektive klasse.  
- Tisper med løpetid, gi beskjed til innroper ved start. Starter i rekkefølge på matte. 
- Stevnet er lokalisert i et verneområde for fugler - hold hunder i bånd, og plukk 

opp etter hunden.  
- Stevnet arrangeres etter NKKs reglement. Husk gyldig vaksinasjonsattes!  

 
Vi ønsker alle velkommen til et trivelig stevne i Trøndelag! :-)  
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