Landsdækkende konkurrence
i Agility m. ELEKTRONISK TIDSTAGNING
Lørdag og søndag 17. og 18. august 2019
Mødested:
Stadevej 11, 9700 Brønderslev.
Start:

Klasser:

Velkomst og Information kl. 8.00, herefter banegennemgang til første klasse.
I bedes selv holde jer orienteret om hvornår I skal løbe. Hvis man ikke er klar ved start, så
kommer man til sidst.
Spring 1-2-3-Å, + junior og senior, agility 1-2-3-Å, + junior og senior. Rækkefølge vil blive
slået op på hjemmesiden DcH Brønderslev.

Startgebyr: 90,- kr. pr. 1. løb. Efterfølgende løb 30,- kr. pr. løb.
Senior og junior: 25,- pr. løb.
Betales ved tilmeldingen på konto i Spar Nord: Reg.nr. 9028 konto nr. 160-007-5019.
Husk at angive medlemsnummer og fornavn. Skriv medlemsnummer og klasse i
beskedfeltet – fx 101 06234 Ag. Det gør det bare så meget lettere at kontrollere
indbetaling for 95 tilmeldinger (OBS.: Se Forplejning – mulighed for forudbestilling.
Dommere:

1.: Jørn Elsberg. 2.: Peter Møller.

Tilmelding: Senest d. 2. august 2018 via http://dch-tilmeld.dk
OBS: Tilmelding og betaling efter d. 10. august koster et gebyr på 50 kr. Ved for
sen betaling pålægges et gebyr på 50,- pr. hund.
Præmier:

Præmier efter gældende regler - se kredsmappe side 87.

Startbog:

Skal KUN afleveres såfremt i får en oprykningsplacering. Bogen afleveres umiddelbart efter
præmieoverrækkelsen.

Bane:

Græs. Der må ikke køres inde på banen.

Forplejning: Køkkenet er åbent for salg af fast og flydende.
Morgenkaffe (rundstykke, rugbrød og kaffe/the) á 25,- kr.
Der kan frokost á 35,- kr. Serveres mellem kl. 11 og 13. Der køres STOP MADSPILD derfor
skal morgenkaffe og frokost forudbestilles. Der vil være mulighed for at købe pølser uden
forudbestilling.
Frokostmenu lørdag; pulled pork
Frokostmenu søndag; boller i karry m. salat
Kaffe og øvrige drikkevarer kan købes hele dagen.
Parkering:

Mulighed herfor tæt på banen.

Camping:

50,- kr. pr. person nat (ingen strøm). Der vil udelukkende være adgang til toilet (ikke
bad).

Afbud:

Afbud på dagen på tlf.: 30 57 13 28.

Lufteplads: ALLE hunde luftes og besørger ude på grusvej langs træningsbanen.
Løbsk tæve: Meldes på tlf.: 30 57 13 28 m.h.p. anvisning af parkering, camping og lufteplads.
Øvrigt:

VIGTIGT at din mailadresse er korrekt på din profil, information sendes ud inden stævnet.
Orientering og opslag på hjemmesiden DcH Brønderslev.
Venlig hilsen og vel mødt!
DcH Brønderslev

Kirsten Sloth, slothkirsten@yahoo.dk, Konkurrenceansvarlig

