
 

Haderslev c
indbyder til 

Søn

Der kan deltages i klasserne
 
Udlevering af startnumre: 
 
Orientering:  
 
Konkurrencestart:  
 
Mødested:   
   
   
 
Program:   
   
 
Startgebyr:   
 
Dagens varme ret til 30,- kr.
Bolle m. pålæg til 20,- kr. kan bestilles 
I dagens løb kan der købes forskelligt spiseligt, drikkeligt samt slik.
 
 
Tilmelding:  Senest fredag d.
  Online på
   
   
   
   
 
Betaling på konto nr. 9737-0001877364

 
Betales for sent, slettes din deltagelse
 
   
På grund af Kreds 4’s mangel på dommere, kan det blive nødvendigt at reducere ant
deltagere i en klasse, at aflyse en klasse eller i værste fald at aflyse en konkurrence. Det kan 
også ske efter tilmeldingsfristens udløb.
Hvis der sker reduktion eller aflysning
 
 
Løbske tæver, evt. afbud, etc. t
 
 
Klubhuset er åbent fra kl. 8:00
 
 Venlig Hilsen 

Haderslev civile H

Haderslev civile Hundeførerforening
indbyder til Kredskonkurrence

Søndag d. 25. 03. 2018 
 

Der kan deltages i klasserne: E 

 Kl. 8:00 – 8:45 

Kl. 8:45 

Kl. 9:00 

Klubhuset 
Vilstrupvej 134 
6100 Haderslev 

Udleveres ved ankomst.  
Husk resultathæfte.  

E : 200,-kr. 

kr. bestilles og betales ved tilmelding.  
kan bestilles på dagen før kl. 10, den udleveres fra

an der købes forskelligt spiseligt, drikkeligt samt slik.

Senest fredag d. 02.03. 2018  
Online på: www.dch-tilmeld.dk 

 E-Klassen max. 16 deltager
 Først til mølle princip. 
 Herefter etableres venteliste.
 Eftertilmelding er ikke muligt.

0001877364   Senest fredag d. 02.
(Husk: Navn, medlemsnummer 

slettes din deltagelse automatisk, og beløbet refunderes ikke.

På grund af Kreds 4’s mangel på dommere, kan det blive nødvendigt at reducere ant
at aflyse en klasse eller i værste fald at aflyse en konkurrence. Det kan 

gså ske efter tilmeldingsfristens udløb.   
Hvis der sker reduktion eller aflysning, vil klubben sørge for, at hundeførerne får besked.

, etc. til konkurrenceleder: Jytte Hansen på 

8:00 og vi glæder os til at kunne give jer en god dag

le Hundeførerforening  

ivile Hundeførerforening 
redskonkurrence 

 

                 
den udleveres fra kl. 12.  

an der købes forskelligt spiseligt, drikkeligt samt slik. 

 

deltagere.              
Først til mølle princip.  
Herefter etableres venteliste. 

er ikke muligt. 

.03. 2018 
 og klasse) 

refunderes ikke. 

På grund af Kreds 4’s mangel på dommere, kan det blive nødvendigt at reducere antallet af 
at aflyse en klasse eller i værste fald at aflyse en konkurrence. Det kan 

at hundeførerne får besked.   

: Jytte Hansen på tlf. 21 51 44 24  

i glæder os til at kunne give jer en god dag. 


