DGI Landstræf 2012
I år afholder Trofast Brørup Hundedressur Klub landstræf i Agility og Rally-O.

Hvem kan deltage?

Hvor?

Alle hunde: - Agility fra 18 måneder

Træningsarealerne hos Trofast
Bromindevej 12
6650 Brørup

- Rally fra 10 måneder
Er hunden fyldt 7 år kan vælges seniorløb.

Hvad?

Hvornår?

Agility: Begynder, let øvet, øvet og åben

Den 4. og 5. august 2012 med start kl. 9
begge dage.

Spring: Begynder, let øvet, øvet og åben

Hvad kan vi vinde?
Præmierne består af diverse sponsorgaver,
og i finalerne vil der desuden blive uddelt
pokaler.

Mad
Morgenmad lørdag: Rugbrød og franskbrød
med ost og pålæg; hertil juice, kaffe og te.
Frokost lørdag: Frikadeller med kold
kartoffelsalat og brød.
Aftensmad lørdag: Glaseret skinke med
flødekartofler, salat og brød.
Morgenmad søndag: Rugbrød og franskbrød
med ost og pålæg; hertil juice, kaffe og te.
Frokost søndag: Biksemad med spejlæg.
Desuden vil der hele weekenden være salg af
pølser med brød, is, slik, vand, vin, øl og
sodavand.

Senior: Let øvet og åben
Rally: Begynder, øvet, ekspert, åben
Begge dage kan man i de åbne klasser
kvalificere sig til finalen søndag eftermiddag i
både agility og rally-O.
Senioragilityhunde kan ikke kvalificere sig til
finalen.
Camping
Der vil fra fredag den 3. august kl. 18 være
mulighed for overnatning i egen
campingvogn eller telt. Der vil være mulighed
for tilslutning til strøm (kun til lys). Der
forefindes bade- og toiletfaciliteter i det
tilstødende klubhus.
Der er desuden et meget begrænset antal
pladser til overnatning på eget underlag i et
fælleslokale i klubhuset. Disse pladser
fordeles efter først-til-mølle-princippet. For
reservation af en sådan plads – skriv til:
louise@trofast.dk

T-shirt
Der er mulighed for at bestille en t-shirt ved tilmelding. På brystet vil DGI’s logo være påtrykt,
mens årets landstræflogo er trykt på ryggen (se nedenfor). Man kan vælge mellem lilla og
petroleum.

T-shirten fås i alle størrelser, og både farve, størrelse og antal vælges ved bestilling.
Priser
Agility (alle løb): 300,Rally-O (alle løb): 150,T-shirt: 80,Camping uden strøm: 60,Camping med strøm: 90,Overnatning i klubhus: 50,- pr person
Mad:
-

Morgenmad pr. dag: 25,Frokost pr. dag: 40,Aftensmad lørdag: 90,-

Bestil alle måltider ved tilmelding og betal kun 195,- for mad til hele weekenden.
Tilmeldingsblanket skal sendes til :
Pr. mail louise@trofast.dk eller pr. post louise Bennetzen, Egevænget 21, 6600 Vejen
og betalingen skal ske på
www.dgi.dk/201260034000

Tilmeldingsfristen er den 22. juli. 2012

Yderligere information
Se www.trofast.dk og evt. landstræffets facebookevent
http://www.facebook.com/#!/events/402914916399534/ for løbende opdateringer.
Stævneprogram kan hentes på www.trofast.dk cirka en uge før landstræffet.
Spørgsmål kan rettes til Louise på e-mail: louise@trofast.dk eller tlf. 26904721.

Der vil hele weekenden være forskellige boder og stande på stævnepladsen.
Vel mødt! 

Sponsorer:

Brørup handelsstandsforening

