Kolding Civile Hundeførerforening

’For sjov stævne’
Mandag 23. maj 2016
KOCH vil gerne holde traditionen med en lille venskabskonkurrence mellem ØBCH og KOCH i agility i hævd – for at
hygge os sammen og prøve at løbe konkurrence i et mindre omfang end de store konkurrencer. Stævnet er altså
primært for dem, der ikke er konkurrencevante.
Vi vil bygge både en springbane og en agilitybane op ved siden af hinanden og løbende bygge om/rette til på den ene
bane, mens der løbes og heppes på den anden bane. På den måde håber vi at stævnet afvikles flydende – og at vi
alle kan få tid at mødes over kaffen og præmieoverrækkelse i klubhuset bagefter.
Sted:

Eliassensvej 116, Kolding – vi mødes ved agilitypladsen nordøst for klubhuset

Tid:

17.30 Orientering og endelig registrering af hunde og hundeførere
17.40 Første banegennemgang
17.50 Konkurrencerne begynder. Rækkefølge annonceres ved orienteringen

Dommer

Jørn Elsberg

Pris

30 kr. pr. deltagende hund – dækker alle løb + forfriskning.
Betales på dagen eller via Mobile Pay (se nedenfor)

Klasser

Alle hunde får mulighed for at løbe 2 agilityløb og 2 springløb (ingen feltforhindringer).
De bedste løb i hver kategori tæller.
Absolut begynder: max. 10 forhindringer (ingen slalom, vippe, hjul, pose, dobbeltspring)
Begynder: max. 15 forhindringer
Letøvet: max. 20 forhindringer
Øvet: klasse 1 bane – kun for konkurrencedeltagende hunde og i det omfang, der er tid.

Størrelser

Lille – mellem – stor – senior (hund) – junior (hundefører)

Præmier

til nr. 1, 2 og 3 i hver størrelse og kategori

Tilmelding

tilmelding senest søndag 22. maj kl. 18 til

Forplejning

Anne Rise – 21793268, gerne sms eller email: anne@rise.dk eller
Jørn Elsberg – 23613158, gerne sms elle email: post@agilitysyd.dk
Ved tilmelding oplyses: navn på hundefører – klub - navn på hund – størrelse på hund – samt
løbskategori – telefonnummer .
Kaffe – te – sodavand – kage

Hjælpere

er altid velkomne. Giv melding om hjælpertilbud til nedenstående

Oplysninger: Anne Rise – 21793268, gerne sms eller email: anne@rise.dk eller
Jørn Elsberg – 23613158, gerne sms elle email: post@agilitysyd.dk

Vi glæder os til at se alle til en hyggelig aften med hop og spring og godt humør – uanset vejret.

