Sted:

Eliassensvej 118, 6000 Kolding

Dato:

7-8 august 2021

Tid:

Orientering og banegennemgang Kl. 8.00, første start kl. 8.30 begge dage.

Dommere:

Gert Bruus, Natalie Kew, Annette Thøgersen og Kurt Jensen

Priser:

1 start 90 kr. efterfølgende starter 30 kr. hver dag (180 kr. for 4 løb)
Senior 20 kr. pr. løb, og Junior gratis
Det er muligt at der sættes begrænsning på deltagerantallet, som
følge af de til den tid gældende Corona anvisninger.

Stævne forhold:

Der løbes på jævnt græsunderlag. 2 baner spring og agility. Elektronisk
tidtagning og højttaleranlæg.

Klasse rækkefølge :

AG Åben, AG 1, AG 2, og AG 3
SP Åben, SP 3, SP 1 og SP2
Lørdag starter små og mellem med AG åben.
Søndag starter store hunde med AG åben.
Søndag efter spring 3, afvikles en finale som er gratis for de
kvalificerede deltagere.

Tilmelding:

Online DcH Kolding Klubmodul 31/7 2021 og for Rød bog tilmelding DcH
Kolding Klubmodul. Tilmelding og betaling via DcH Kolding Klubmodul inden 31/7 2021.
Husk at melde hvis I er rykket op.

Forplejning:

Kantinen er åben hele dagen med kaffe/te morgen komplet, lune og kolde
retter, kage, og drikkevarer til meget fornuftige priser.

Overnatning:

Der er mulighed for Camping med strøm 100 kr. hele weekenden, og man
må gerne komme fredag over middag. Der er mulighed for bad da vi lejer
mindst 2 toiletvogne.
Tilmelding og betaling via DcH Kolding Klubmodul inden 3/8 2020.

Grill aften:

Lørdag aften stiller vi en stor grill til rådighed, så der er mulighed for
Grill hygge.

Hjælpere:

Vi vil være glade hvis I vil give en hjælpende hånd med til afviklingen af
stævnet, selvfølgelig under hensyntagen til Jeres egne løb. Giv en melding
til: Ruby Mynthe Holm på tlf: 61 46 85 27 mail: mynthe.holm@hotmail.com

Eventuelt:

Spørgsmål kan rettes på telefon eller mail til: mynthe.holm@hotmail.com
eller Jørn Elsberg Tlf: 23 61 31 58 mail: formand@dch-kolding.dk

