
 
DcH Aalborg 

 
Indbyder til landsdækkende agilitystævne 

Lørdag den 28. april 2018 
Med elektronisk tidtagning 

 
Hunde udefra, uden DcH’s blå startbog, kan også deltage. 

 
Der konkurreres i klasserne:  SP 1 – SP 2 – SP 3 – SP Å. 

AG 1 – AG 2 – AG 3 – AG Å. 
Samt Junior og Senior klasser!  

 
Obs: det er gratis for juniorhandlere, at deltage i stævnet, såfremt, at de er 
med, en fuldt betalende deltager! 
 

Sted: Voerbjergvej 101 A, 9400 Nørresundby 
 
 
 
Info: 
Konkurrencen starter ca. kl. 08:30 AG-banen, (Store hunde) 
Konkurrencen starter ca. kl. 08:45 SP-banen, (Små/mellem hunde) 
 
Frokost: kl. ca. 12:00 
 
 
 
 
Tilmelding: 

Senest tirsdag den 17. april 2017 
 
Tilmelding kan ske på dch-online, men kan også ske manuelt til 

DcH Aalborg 
v/Kasserer Stefan Karlborg 
Lindevej 7, 9480 Løkken 
☎ 30 75 58 06, sk@karlborg.dk 

 



Pris for deltagelse: 
100 kr. for første løb og 25 kr. pr. løb derefter. 
Junior og senior 30 kr. pr. løb,  
 
Betaling skal ske til Konto nr. 9245—2405792764 
NB. Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 50 kr pr. hund. 
Eftertilmeldinger: modtages, dog pålægges et gebyr pr. hund på 50 kr. 
  
Dommere: Endnu ikke besluttet. Info kommer senere. 
 
Konkurrenceansvarlig: Stefan Karlborg 
 
Resultatbøger: Skal KUN afleveres såfremt I får en oprykningsplacering. Bogen 
afleveres umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. 
 
Katalog: Kan hentes på vores hjemmeside www.dch-aalborg.dk i ugen op til 
stævnet! 
 
Resultater: Kan hentes på vores hjemmeside mandag aften www.dch-
aalborg.dk 
 
Telte/Campingvogn: 
Der vil være mulighed for at stille telte op om fredagen fra kl. 20.00 
Der vil være afmærket et område til hunde i løbetid/telte. 
Der kan IKKE reserveres pladser til telte. 
Campingvogn skal sættes nede ved klubhuset. 
 
Forplejning: Der kan som vi plejer købes mad og drikkevarer til rimelige priser 
under hele stævnet.  
 
Baner: 

• I tilfælde af tilstrækkeligt med tilmeldinger, vil der 
være to baner: en springbane og en agilitybane. Er 
der ikke så mange deltagere ændres planen og der 
løbes kun på en bane. 

• I bedes selv holde jer orienteret om, hvornår I skal 
løbe. Hvis man ikke er klar ved start, så kommer 
man til sidst.  

• Underlag er græs (ikke en plan golfbane). 
• Biler må ikke køres ind til banen 



Præmier: 
Der er præmier til de 3 bedste i Agility Åben  
Der er præmier til de 3 bedste i Spring Åben  
Der gives præmier i Agilityklasse 1 til de 3 bedst plac.  
Der gives præmier i Springklasse 1 til de 3 bedst plac.  
Der gives præmier i Spring- og Agilityklasse 2 og 3 til vinderen, hvis der er 
mindst 3 hunde.  
Er der mere end tre hunde gælder det at 4-7 hunde udløser 2 præmier og over 
8 hunde udløser præmier til de 3 bedste. 
 
Hundeførere der ”ikke” har en DcH startbog, kan deltage i DcH´s 
agilitystævner på følgende betingelser: 

• Hunde, der har en FCI anerkendt startbog, starter i de klasser, de er 
tilhørende. 

• Hunde uden en DcH/FCI anerkendt startbog stiller op i agility/spring kl. 
1, og kan ligeledes stille i de åbne klasser på lige fod med andre hunde. 

• Hunden kan ikke få placeringer i klasserne med henblik på oprykning.  
• Hunden kan ikke opnå DM udtagelse til DcH´s DM. 

 
Vi glæder os til at se Jer til en forhåbentlig god og uforglemmelig dag med 
godt humør og sportslig ånd. 
 

Med venlig hilsen 
 

 


