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Kære Hundeejer 
. 
Velkommen til Fynskredsmesterskab LP Og Rally stævne 
– udendørs Birkende boldklub, Hans Tausensgade 35a 5550 
Langeskov, 

 

Lørdag den 13. oktober. 2018. 
Konkurrence-området er åben fra kl. 08.00 
Konkurrencerne starter kl. 09,00 

 
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 2 LP Ringe. Og 1 Rally Ring 

 
Løbetid - har du en tæve, der er i løbetid så vist 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 + vand skål og eventuelt tæppe til hunden og dig selv. Stil 
kun telte op, på de dertil afmærkede områder. 

 
Cafeteria: cafeteria har åbent under hele arrangementet. 

 

. 

. 

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

Vi vil gøre vores bedste for, at alt forløber glat, men det er arrangement med mange tilmeldingen, 
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 

 
 

Brigitte Bresson Dennis Skovhøj Jensen 
LP-leder Rally-leder 

lp@kreds3.dkk.dk Rally@kreds3.dkk.dk 
Tlf. 42 16 25 54 Tlf. 22 41 29 07 
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BIRKENDE BOLDKLUB STØTTER HUNDESPORTEN – 

STØT DERFOR BOLDKLUBBEN VIA CAFETERIAET. 

 

Birkende Boldklub’s Cafeteria tilbyder: 

Morgenmad: 
Rundstykker, spis hvad du kan og incl. Kaffe / Te / Juice Kr.: 25,00 

Frokost: 
Frisksmurte Sandwich, vælg mellem: 

Æg / Rejer – Kylling / Bacon – Skinke / Ost  Kr.: 30,00 

Tilkøb Salat     Kr.: 10,00 

Derudover kan købes: Franske Hotdog - Pølser - Pomfritter + Div. Drikkevarer. 

Der er altid Kaffe og Te på kanderne, 

 dertil kan købes Hjemmebagt kage til kun:  Kr. 05,00  

 

Hjælp cafeteriaet, bestil gerne din frokost i god tid for at begrænse ventetid….  

HUSK! De står der helt frivilligt,        
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Officielle Lydighedsprøver 
 

15.LP1 
08.LP2 
09.LP3 
03. Eliteklasse 
02. Champion 
 

Ring. nr 1 LP1 og LP2 
Dommer: Palle Bergsø 
LP-sekretær: Connie Olsen 

Bedømmelserne starter kl. 09,00 - 

Alle tider er ca. så kom i god tid. 

Husk at medbringe din blå eller Grå LP-resultatbog. 
 

Ring. nr 2 Champion/Elite, LP3  
Dommer: Erhard Jørgensen 
LP-sekretær: Tina Winter 
Prøvelede: Jan Kölner 

     Bedømmelserne starter kl. 09,00  
 
     Alle tider er ca. Så kom i god tid. 

 
 
Husk at medbringe din blå Eller Grå LP-resultatbog. 

 
 
 
 
 

− Præmieoverrækkelse efter hver klasser  
− Hvis du har en tæve i løbetid, så skal dette meldes – se side 1 i 2 
PM. 
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Officielle Rally-Lydighedsprøver 

 
 14.  Begynder-klassen 
14.  Øvet-klassen 
12.  Ekspert-klassen 
08.  Champion-klassen 

 
 
Ring nr. 3 
Dommer: Susann Katrin Wheadon.  
Sekretær: Henrijette kipper Sarsgaard 

 
Alle bedømmes i samme ring,  
 
Champion kl 9,00-9.43,  
Ekspert ca. KL 10,03-10.53  
Øvede ca. KL.11.03-11,55 
Begynder.ca KL.12,05-12,52 
 
 
 
 
 Alle tider er ca. så kom i god tid. 
 
 
Husk at medbringe din blå Eller Grå Rally-resultatbog. 

 
 
 

− Hvis du har en tæve i løbetid, så skal dette meldes – se side 1 i PM. 

− Præmieoverrækkelse efter hver klasse 
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