Risskov Agilitycup 1. – 2. september 2012
Deltagere: Stævnet er åbent for hunde med blå eller rød startbog.
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 17. august.
Betalingsfrist: Fredag d. 24. august på
Konto nr.: 7110 1579945
Sponsor: Royal Canin
Dommere: Per Vestergaard, Jim Hempel, Mette Gabel Gregersen og Ingo Borchert.
Adresse: Stævnet afholdes på Risskov’s træningsareal på Viengevej 7, 8240 Risskov
Stævnet er åbent for hunde med blå eller rød startbog. Hunde, som kun har rød startbog, starter i de klasser,
som de normalt starter i ved DKK stævner. De kan ikke opnå oprykninger (hverken hos DKK eller DcH)
eller udtagelse til DcH's DM, men derudover deltager de i stævnet på lige fod med alle andre.
Begge dage er et landsdækkende DcH stævne, og det vil derfor være muligt at opnå fire udtagelser til DcH's
DM (to i spring og to i agility). Der vil hver dag være de sædvanlige fire gennemløb (AG åben, AG 1-3, SP
åben samt SP 1-3). Der vil også være senior- og juniorklasser. Baseret på udtagelse via dagens to åbne løb
afvikles der hver dag en finale. Om lørdagen kåres ”Risskovs Spring Mester” og om søndagen ”Risskovs
Agility Mester”.
Banegennemgang for de åbne klasser starter kl. 8.30 begge dage. Der udleveres IKKE startnumre; medbring
derfor nummer hjemmefra. Programmer med detaljeret tidsplan kan hentes på www.dch-risskov.dk samt
www.agilitysyd.dk ca. 1 uge før stævnet og kan desuden købes på pladsen for 10 kr pr. dag.
Pris: Det koster 150 kr at deltage pr. dag (75 kr for første løb og 25 kr for hvert resterende løb). Finalerne er
gratis, dvs. at deltagelse i alle 8 løb (samt evt. finaler) koster 300 kr. Seniorhunde og juniorhandlere betaler
dog kun 25 kr for hvert af deres løb (de kan ikke kvalificere sig til finalen).
Camping og mad: Der vil være mulighed for campering på Lystrup fodboldklubs parkeringsområdet
(området vil være markeret): Lystrupvej 196, 8240 Risskov
Campingområdet ligger ca. 500 meter fra Risskovs klubhus. Fodboldklubbens klubhus vil være åbent, så der
er adgang til toiletter og bad. Camping koster kr. 50,- (der er mulighed for tilslutning af EL).
Der arrangeres fællesspisning lørdag aften – pris: kr. 50,Camping og/eller mad betales samtidig med tilmeldelsen.
Yderligere information:
Stævneleder: Kurt Jensen, kjensen@cs.au.dk
Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling:
Anders Lindhardt, ag-konkurrence@dch-risskov.dk

