Landsdækkende AGILITY-KONKURRENCE
Lørdag d. 3 februar 2018
Søndag d. 4 februar 2018

Arrangør:
DcH Højme.
Adresse:
Trøstruplundvej 10, 5210 Odense.
Deltagere:
Stævnet er åbent for STORE hunde med BLÅ eller RØD startbog.
( lille og mellem løber i weekenden 20 – 21 januar)
Gælder som DcH DM-kvalifikation.
Hunde som har RØD startbog starter i de klasser, som de
normalt starter i ved DKK stævner. De kan ikke opnå oprykninger
( hverken hos DKK eller DcH ) men deltager ellers i stævnet på lige fod med alle andre.
Klasser:
Ag 1, Ag 2, Ag 3, Ag-åben og Sp-åben, Sp 1, Sp2 og Sp3.
Samt junior og senior klasser.
Tid:
Konkurrencen starter kl. 09.00
Banegennemgang kl. 8.45
Orientering kl. 8.30
Kan ændres pga stort deltager antal.
Underlag/forhindringer/tidstagning:
Der løbes på rimelig fast fiberbund fra Walber. Der bruges en blanding af forhindringer fra H. P. Dinesen og Kim
Graulund. Der bruges Jenny Bags som tunnel holdere. Elektronisk tidstagning.
Dommere:
Lørdag: xxxx xxxxxx og xxxxxx xxxxxx
Søndag: xxxx xxxxx og xxxxxxx xxxxx
Præmier:
Pokaler til vindere i klasse 1 samt juniorer.
??????
Camping + overnatning:
Campingvogne kan medbringes. Der er ikke strøm
Forplejning:
Lørdag og søndag:
Morgenmad:
Der er mulighed for at købe morgenmad.
Morgenmad fra kl. 0730.
Frokost:
Der er mulighed for at købe frokost.
Desuden sodavand, vand, kaffe, te og kakao.
Der kan betales med mobilepay.

Startgebyr:
Lørdag: kr. 105,- for første løb. Kr. 35,- kr. for efterfølgende løb.
Senior og juniorer: kr. 25,- kr./løb.
Søndag: kr. 105,- for første løb. Kr. 35,- kr. for efterfølgende løb.
Senior og juniorer 25 kr./løb.
Eftertilmelding: 25 kr./dag.
Betaling:
Tilmeldingsgebyret indbetales samtidig med tilmeldingen via netbank på
Reg nr. 7754
Konto nr.: 1225023
Husk at skrive navn og medlemsnr på indbetalingen.
Tilmelding:
www.dch-tilmeld.dk

DKK hunde tilmeldes også via www.dch-tilmeld.dk hvor du trykker på ”opret profil”, forening = ”ikke DcH” og så
udfylder felterne.
Tilmeldingsfrist: 19 januar 2018.
Betalingsfrist: 19 januar 2018.
Orientering:
Her kan du se hvor du skal finde stævnepladsen, parkerer bilen, stille campingvognen, finde toiletter, hvor du skal
løbe med din hund og hvor du kan spise:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zQ8mc3STrc6E.ku7R721eOU2U
Det er tilladt at lufte hunden på arealerne omkring ridehallerne men hundene SKAL være i snor og der SKAL
samles op.
Der vil være højtaleranlæg.
Programmet sendes på mail til alle, der er tilmeldt via www.dch-tilmeld.dk. Programmet lægges på
www.dch-højme.dk før stævnet.
Resultatbøger:
Skal KUN afleveres såfremt du får en oprykningsplacering. Bogen tilbageleveres umiddelbart efter stævnet.
Resultater:
Kan ses i ugen efter stævnet på www.DcH-Højme.dk og http://www.dchdm.dk/DcHWebRes/Default.aspx
Yderligere information:
John Dyrbye
john.dyrbye@gmail.com

Tlf. 29 67 65 74

