
  

    

 
 

 
 

Arrangør: DcH Risskov   

Tilmeldelsesfrist: Fredag d. 23. marts   
 

Stævnet er åbent for hunde med BLÅ eller RØD startbog. 
Alle tilmelder sig via DcH’s online tilmeldelsessystem på 
http://www.dch-tilmeld.dk/agility.php 
Betaling: 7110 – 1579945  (husk DcH nummer; 
rød bog: førerens og hundens navn). 
Yderligere information: ag-konkurrence@dch-risskov.dk 
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Stævnet afholdes i den store opvisningshal på Vilhelmsborg 
ridecenter. Der er to ringe, elektronisk tidtagning og 
speakning. Hallens cafeteria er åbent under stævnet.  
Adresse: Bedervej 101, 8320 Mårslet (ca. 10 km syd for 
Århus). Se: www.vilhelmsborg.dk  for kørselsvejledning.  
Begge dage er et landsdækkende DcH stævne, og det vil 
derfor være muligt at opnå fire udtagelser til DcH's DM (to i 
spring og to i agility). Der vil hver dag være de sædvanlige 
fire gennemløb (AG åben, AG 1-3, SP åben samt SP 1-3). 
Der vil også være senior- og juniorklasser. Søndagen 
afsluttes med en finale.  
Dommere: Thomas Ammitzbøll, Hans Peter Dinesen, 
                   Jørn Elsberg, Morten Hansen, Natalie Kew, 
                   Per Vestergaard. 
Stævneleder: Kurt Jensen. 
Forespørgsler/ændringer:  ag-konkurrence@dch-risskov.dk 
Banegennemgang for de første åbne klasser starter kl. 7.30 
begge dage.  Der udleveres IKKE startnumre – medbring 
nummer hjemmefra. Programmer med detaljeret tidsplan kan 
hentes på www.dch-risskov.dk ca. 1 uge før stævnet.  
Det koster 215 kr. at deltage pr. dag (140 kr. for første løb og 
25 kr. for hvert resterende løb). Finalen er gratis. Dvs. at 
deltagelse i alle 8 løb (samt evt. finale) koster: 430 kr. 
Seniorhunde og juniorhandlere betaler dog kun 25 kr. for 
hvert af deres løb (de kan ikke kvalificere sig til finalen).  
Præmier vil være foder og brugsting fra en masse sponsorer. 
Der vil begge dage være frokostbuffet i Smedjen, som ligger 
ca. 200 m fra hallen, og lørdag aften vil der være middag i 
Smedjen. Vi sørger selv for mad og drikkevarer og kan derfor 
garantere, at både kvalitet og kvantitet vil være helt i top. 
Frokoster og middag bestilles og betales sammen med 
tilmeldingen. Det koster 50 kr pr frokost og 100 kr for 
middagen (begge dele inklusiv drikkevarer). 
Mulighed for plads til overnatning i campingvogn langs 
stalden overfor Vilhelmsborgs parkeringsplads (pris 250 kr. 
med strøm og kr. 125 kr uden strøm for hele weekenden). 
Camping bestilles og betales sammen med tilmeldingen. 
Hunde som kun har RØD startbog starter i de klasser, som de 
normalt starter i ved DKK stævner. De kan ikke opnå 
oprykninger (hos DKK eller DcH) eller udtagelse til DcH's DM, 
men deltager ellers i stævnet på lige fod med alle andre. 
Ved mange tilmeldinger må det forventes, at de sidste 
klasser først slutter ud på aftenen. 
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