Agility for-sjov stævner
Søndag den 5. juni 2011 (Grundlovsdag)
Arrangør: DcH Risskov
Viengevej 7, 8240 Risskov
Sidste tilmelding 29. maj
Det koster kun 50 kr. at deltage. Der er ingen præmier.
Dommer: Kurt Jensen
Første banegennemgang: 9.00
Det vil ikke være muligt at købe forplejning,
så tag selv mad og drikke med.
Formålet med stævnet er at give nye agilityudøvere en let og billig mulighed for at prøve at deltage i
en konkurrence under afslappede former. Arrangementet henvender sig derfor især til handlere, der
endnu ikke har været i konkurrence, men mere øvede handlere er selvfølgelig også yderst velkomne.
Alle tilmeldte er pr. automatik også hjælpere.
Hunden skal være mindst 18 måneder gammel, vaccineret mod hundesyge og parvovirus samt
have en hundeansvarsforsikring. For deltagere der ikke er medlem af DcH kræves en udvidet
hundeansvarsforsikring (eller tilsvarende dækning). Dokumentation for vaccinationer og forsikringer
medbringes (f.eks. i form af underskrifter i en agility resultatbog).
Der løbes to gennemløb på en springbane, efterfulgt af to gennemløb på en agilitybane. Tre
vægringer medfører ikke diskvalifikation, og ved forkert bane idømmes blot 10 fejl, hvorefter
gennemløbet fortsætter. Der konkurreres i nedenstående klasser:
Begyndere: Meget lette baner uden slalom, hjul, pose og vippe.
Kan løbes af alle hunde der har trænet agility i nogle få måneder.
Letøvede: Lette baner.
For hunde der endnu ikke har løbet konkurrencer under DcH og DKK (eller først lige er begyndt med
konkurrencer).
Øvede: Mellemsvære baner (hvor der løbes efter de normale regler).
For alle andre hunde (sværhedsgrad som åben klasse i DcH og DKK)).
Seniorhunde og andre, som har behov herfor, kan løbe på nedsat højde, f.eks. ved at tilmeldes i
mellem størrelse, selv om de er store.
Klubvis tilmelding og betaling til:
Charlotte Rasmussen, Mundelstrupvej 17A, 8381 Tilst.
email: ag-konkurrence@dch-risskov.dk, telefon: 2336 5856.
Betaling på konto 7110 - 0001096775 eller via check .
Oplys venligst handlerens og hundens navn, den ønskede klasse samt den størrelse som hunden skal
løbe i (lille, mellem, stor).

