Risskov civile Hundeførerforening
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlem af DGI, medlemsnr. 09443

Indbydelse til
Rally landsdækkende konkurrence i
Begynder – Øvet – Ekspert – Champion og Åben klasse i
Risskov lørdag d. 17. august 2019
Mødested:

DcH Risskovs arealer og klubhus, Viengevej 7, 8240 Risskov

Program:

Kl. 8.00 -9.00
Kl. 9.00
Ca. kl. 12.00
Kl. 16.00

Køkkenet åbner og udlevering af startnumre
Orientering - herefter konkurrencestart
Frokostpause (Til frokost sælges udelukkende forudbestilte
sandwich.) Drikkevarer sælges hele dagen.
Forventet afslutning

Dommere: Helle Juul Pedersen (begynder og champion), Heidi Kaarup Johansen (øvet og
ekspert) og Irene Petersen (åben klasse). Max. 60 deltagere i åben klasse. (Der tages forbehold
for fordelingen af klasserne)
Tilmelding: www.dch-tilmeld.dk
Startgebyr:
Betaling:
Sidste tilmelding:
Sidste frist for betaling:

100,-kr. pr. klasse – Åben klasse 30 kr. (kun ved start i anden klasse)
Forudbestilling af sandwich: 45 kr
Sydbank: 7110- 0001579945
Mandag den 5. august 2019
Onsdag den 7. august 2019

Ved betaling, så venligst husk medlemsnummer og yderligere mærk tilmeldingen med ’rally 1708’, da vi har
mange konkurrencer i klubben på et år. Husk også at forudbestille og betale for sandwich hvis du ønsker en sådan
til frokost.
Vores kasserer sætter stor pris på, hvis man indstiller betalingsdatoen i netbanken til tidligst to uger før
betalingsfristen (24/7-19 – 7/8-19) og som nævnt mærker med datoen for konkurrencen.
Følgende er besluttet i kredsbetyrelsen og fraviges ikke: Ved afmelding efter tilmeldingsfristen skal betaling
gennemføres. Ved manglende indbetaling, er vi nødsaget til at sende kravet til hundeførerens lokalforening.
Alle flytninger af klasser, afbud m.v. bedes foregå via dch-tilmeld indtil tilmeldingsfristen. Ovenstående efter
tilmeldingsfristens udløb samt kommentarer til programmet m.v. til følgende mailadresse:
rallyrisskov@gmail.com
Afbud på dagen:
Therese Kelstrup
(tlf. 2684 5542)

Programmet for dagen forventes lagt op i facebook-gruppen "Rally-lydighed" ca. fire dage før
konkurrencen med forbehold for ændringer.
VEL MØDT!
Venlig hilsen
DcH Risskov

