
Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening   
  
  
        LandsdLandsdækkende agility konkurrence 2018ækkende agility konkurrence 2018         
                    
  
  

SØNDAG DEN 11/3SØNDAG DEN 11/3--20182018  FOR SMÅ OG FOR SMÅ OG MELLEMMELLEM  HUNDEHUNDE  
Store hunde løber 10Store hunde løber 10/3/3--1818  

  
DommereDommere::    Morten Juhl HansenMorten Juhl Hansen  
                                                          
Tid:Tid:      Orientering kl. 8.00, herefter starter konkurrencen.Orientering kl. 8.00, herefter starter konkurrencen.           
                        
KlasserKlasser::    Ag3, ag2, ag1, ag åben, sp åben, sp3, sp2 og sp1Ag3, ag2, ag1, ag åben, sp åben, sp3, sp2 og sp1   
          
StartgebyrStartgebyr ::    Den første start koster 95 kr, pr. efterfølgende start 35 kr.Den første start koster 95 kr, pr. efterfølgende start 35 kr.   
                                                                              Senior og junior kr. 30,Senior og junior kr. 30,--  pr. startpr. start  
  
OplysningerOplysninger:                 Der løbes på 1 bane i træningshal med ridehalbund. Vi har fået ny bund i efteråret 2016.:                 Der løbes på 1 bane i træningshal med ridehalbund. Vi har fået ny bund i efteråret 2016.   
                                                                            Elektronisk tidtagningsElektronisk tidtagningsudstyr og højtaleranlæg.udstyr og højtaleranlæg.  
                                                                          
TilmeldingTilmelding::    Via DcH`s onVia DcH`s on--line tilmelding, senest den 28.02.2018.line tilmelding, senest den 28.02.2018.  
                                                                            Betaling skal ske på konto Betaling skal ske på konto 7614	  7614	  -‐-‐	  	  000	  7515	  274000	  7515	  274 ..  
      Eftertilmelding koster 50 kr oveni staEftertilmelding koster 50 kr oveni startgebyret, ingen eftertilmelding på selve dagen.rtgebyret, ingen eftertilmelding på selve dagen.   
  
KatalogKatalog:                       :                         Kommer på mail caKommer på mail ca. 3. 3--4 dage før konkurrencestart, og på DcH Hernings hjemmeside.4 dage før konkurrencestart, og på DcH Hernings hjemmeside.   
  
SpørgsmålSpørgsmål::                                Sker til Sker til Trine Balleby Tlf. 20 25 82 66 Trine Balleby Tlf. 20 25 82 66   

                              Mail: trineballeby@mail.dkMail: trineballeby@mail.dk  
  
ForplejningForplejning ::    Kantinen bliver flyttet i hallen, den er åben fra kl. 07.00, hvorKantinen bliver flyttet i hallen, den er åben fra kl. 07.00, hvor   
        der kan købes morgenbuffet, kaffe, kakao, te, øl, vand, der kan købes morgenbuffet, kaffe, kakao, te, øl, vand,   
        toast samt pølser m/brød. Der vil være hjemmelavet suppe til middag m/flutes.toast samt pølser m/brød. Der vil være hjemmelavet suppe til middag m/flutes.   
      Morgenbuffet og/eller middagsmad skal bestiMorgenbuffet og/eller middagsmad skal bestilles inden 2/3lles inden 2/3--18, tilmelding skal ske til Trine.18, tilmelding skal ske til Trine.  
  
                                                                                                                Med venlig hilsen Med venlig hilsen   
                                                                                                                DcH Herning                                                        DcH Herning                                                          
                                                                                                                  
  
Husk:Husk:                            I I tilftilfælde af oprykning skal Trine Balleby have besked ælde af oprykning skal Trine Balleby have besked hurtigst muligthurtigst muligt  
  
  
  
  
  
  

 


