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DANSK KENNEL KLUB KREDS 3 

Kære Hundeejer 
. 
Velkommen til LP og Rally stævne
– udendørs Birkende boldklub, hans Tausensgade 35a 5550
langeskov

Søndag den 20. Maj 2017. 

Konkurrence-området er åben fra kl. 8.30 
Konkurrencerne starter kl. 10.00 

INFORMATION 
 Vær klar ved ringen i god tid inden konkurrencerne. 
  Stiller du op i flere klasse, så meddel dette i begge ringe og gør opmærksom på 
 dette. 
 Du skal selv sørge for at koordinere dette i løbet af dagen. 
 Der bliver 3 LP ringen. og 2 Rally ringen 

Løbetid - har du en tæve, der er i løbetid så vis hensyn til de andre. 
LP og Rally-deltagere med løbske tæver, skal undlade at tage hunden i nærheden af 
ringene, henvende sig til sekretæren i ringen, løbske tæver kommer op - til sidst.
Husk også en klapstol til dig selv + vandskål og eventuelt tæppe til hunden og dig selv. Stil 
kun telte op, på de dertil afmærkede områder.   

Cafeteria:  cafeteria har åbent under hele arrangementet. 
med de lækre sandwich. Vælg mellem Æg og Rejer - Ribben - Kylling og Bacon - Skinke og Ost til 
en pris på kun 30 kr. man kan tilvælge en lækker salat samlet pris 50 kr. 

- HUSK at samle op efter din hund. Poser til formålet fås ved informationen.

- Efterlad IKKE hunde i varme biler.

Vi vil gøre vores bedste for, at alt forløber glat, men det er arrangement med over 120 tilmeldinger, 
så vi vil gerne bede om jeres hjælp samt  jeres gode humør og jeres forståelse for, hvis noget skulle 
glippe. 

Rigtig hjerteligt velkommen og vel mødt 

 Dennis Skovhøj Jensen 
  Rally-leder 
  Rally@kreds3.dkk.dk

Brigitte Bresson     
LP-leder        
lp@kreds3.dkk.dk 
Tlf. 42 16 25 54       Tlf. 22 41 29 07

mailto:lp@kreds3.dkk.dk
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DANSK KENNEL KLUB KREDS 3      

Officielle Lydighedsprøver
15. LP 1
17. LP2
09. LP3
06. Eliteklasse
05. Champion klasse

Ring. nr 1
Dommer: Laila Lysdal
LP sekretær: Frank Brügge           
Bedømmelserne starter kl. 10,00 - med LP1 hunde 

Ring. nr 2
Dommer: Erhard Jørgensen,
LP sekretær: Gisela Hossenfelder 
Bedømmelserne starter kl. 10,00 - med LP2 hunde 

Ring. nr 3
Dommer: Brian Esbensen,
Prøveleder: Jan Kölner 
LP sekretær:  Tina winter 
Bedømmelserne starter kl. 10.00 – med LP 
elitehunde Derefter bedømmes Champion klasse 
og LP3 hunde, 

Alle tider er ca. så kom i god tid. 

Husk at medbringe din LP-resultatbog. 

− Præmieoverrækkelse: Efter afslutning af hver klasse
− Hvis du har en tæve i løbetid, så skal dette meldes – se side 1 i PM.
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DANSK KENNEL KLUB KREDS 3 
Officielle Rallysprøver

25. Begynderklasse
02. junior klasse
12. Øvedeklasse
16. Ekspertklasse
09. Championklassen

Ring nr. 4
Dommer: Iben Krarup Pedersen 
Sekretær: Henriette

10.00 -   Banegennemgang for begynderklassen/Juniorklassen 11.30 -   
Banegennemgang for Championklassen 

Ring nr. 5
Dommer:  Majken Sørensen 
Sekretær:   Christoffer 

10.00 -   Banegennemgang for Øvedeklassen 
11.30 -   Banegennemgang for Ekspertklassen 

OPS Hvis man skal rykke op i en klasse, kontakt Dennis før den 20 maj

Alle tider er ca. så kom i god tid. 

Husk at medbringe din Rally-resultatbog. 

−   Alle skal have afleveret blå bog, en halv time før banegennemgang af deres klasse
−   Præmieoverrækkelse når alle Rally klasser er færdige.
− Hvis du har en tæve i løbetid, så skal dette meldes – se side 1 i PM 
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