
  

 

 

 

 

 

Venlig Hilsen DcH Dronninglund 
 

Adresse: 

Skelbakvej 6, 9320 Hjallerup 
(Markedspladsen) 

 
Tider: 

Lørdag: Indregistrering kl.8.00, orientering 
kl. 9.00, banegennemgang kl. 9.15, 
konkurrencen starter kl. 9.30 

Søndag: Indregistrering kl.7.30, 
orientering kl. 8.00, banegennemgang kl. 

8.15, konkurrencen starter kl.8.30 
 
Hvem kan deltage: 

Stævnet er åbent for hunde med BLÅ eller 
RØD startbog. 

Hunde med RØD startbog starter i de 
klasser, som de normalt starter i ved DKK 
stævner. De kan ikke opnå oprykninger 

men deltager på lige fod med alle andre. 
 

Klasser: 
Agilityklasser: 1, 2, 3, Åben, Sen. og Jun. 
Springklasser: 1, 2, 3, Åben, Sen. og Jun. 

(Rækkefølgen er ikke fastlagt) 
 

Priser: 
1.løb: 100 kr., resterende 25 kr.  
Junior og Senior: 30 kr. pr. klasse. 

 
Baner, tidtagning og underlag: 

Ved mere end 80 starter, løbes der på 2 
baner. Elektronisk tidtagning. Der løbes på 
græs (ujævnheder kan forekomme) 

 
Dommere: 

Annonceres senere 
 
Præmier: 

Præmiebord, desuden gives medaljer til 
vindere i Klasse 1 

 

Parkering og telte:  

Der kan parkeres ved banen, telte kan sættes op 
fredag fra kl. 18.00 

 
Camping: 

Det er muligt at campere med strøm, 100 kr. fra 
fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 
 

Forplejning: 
Morgen: rundstykker, kaffe mm 

Frokost: Dronninglund-flutes med forskelligt 
pålæg (kan forudbestilles og betales ved 
tilmelding) 

 
Kammeratskabsaften: Lørdag aften gentager 

vi succesen fra sidste år, med helstegt pattegris 
og lækkert tilbehør Kun 95 kr.!  
Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 

 
Tilmelding:  

Konkurrence, camping og tilmelding til 
kammeratskabsaften via Online tilmelding 
senest 24. august 2012.  

 
Betaling:  

Blå bog: KLUBVIS VIA LOKALFORENING 
Rød bog: 9044 0000759090  
Husk hundeførers navn og 

medlemsnummer! 
 

Yderligere info: 
Weekendens program kan hentes på www.dch-
dronninglund.dk ca. en uge før konkurrencen 

 
Kontaktpersoner 

Tine Elman, tlf: 26 717 616,  
mail: agility@dch-dronninglund.dk 
Vedr. tilmelding:  

Marie Ehrenreich, tlf: 53 37 16 02, 
mail: marie@cuo.dk 

 
Konkurrenceleder: 

Tine Elman, tlf: 26 717 616 
 

DcH Dronninglund indbyder til landsdækkende 
Agilitykonkurrence 8. og 9. september 2012 

Med mulighed for kvalifikation til DcH’s DM 
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