Lokalkonkurrence
7. oktober 2017
DKK-Viby byder velkommen
til årets lokalkonkurrence med Agility og Rally-Lydighed
Sidste frist for tilmeding d. 1. oktober 2017.
Agility
Der konkurrereres i tre klasser, ”Begynder”, ”Let øvet” samt ”Øvet” i størrelserne Lille, Mellem og Stor, hvor der dystes i klassen
”Øvet” om at blive årets klubmester i hver af de tre størrelser, og herudover samlet for størrelserne om at blive ”Årets
Junior” (Let øvet bane), ”Årets Begynder”, ”Årets Senior” (Let øvet bane), samt ”Årets Let Øvet”.
I klassen ”Begynder” som hovedsageligt er tiltænkt klubbens Agility Begynder hold er der ikke slalom, vippe, hjul og pose med, og
der diskvalificeres ikke for 3. vægringer.
I klassen ”Let øvet” som hovedsageligt er tiltænkt ekvipager der ikke før har deltaget i konkurrencer, kan der ønskes buer på
slalom, men alle redskaber kan være i brug, og der dømmes efter normale regler.
I klassen ”Øvet” konkurreres der i hver størrelse om at blive årets klubmester, typisk på en klasse 2 bane.
Fælles for alle klasser er at man får to gennemløb, hvor det bedste tæller. Godbidder ikke er tilladt på banen.
Den enkelte deltager vælger selv hvilken klasse de ønsker at deltage i. Spørg din instruktør hvis du er i tvivl om dit niveau!

Rally-Lydighed
Der konkurreres i to klasser, ”Ultra Begynder” samt ”Begynder”.
I klassen ”Ultra Begynder” som hovedsageligt er tiltænkt klubbens Rally Begynder hold, samt de modigste fra klubbens Unghund
og Unghund-fortsætter hold, konkurreres der efter de normale regler for Rally Begynder, dog uden bakke og stå skilte, og med tre
tilladte godbidsbelønninger på banen.
I klassen ”Begynder” som hovedsageligt er tiltænkt klubbens Rally Fortsætter hold, samt de modigste fra klubbens Rally Begynder
hold konkurreres efter de normale regler for Rally Begynder, hvor alle skilte kan være i brug, og uden tilladte godbidsbelønninger
på banen.
Den enkelte deltager vælger selv hvilken klasse de ønsker at deltage i. Spørg din instruktør hvis du er i tvivl om dit niveau!

Praktiske oplysninger

Tilmelding & Pris

Forplejning (morgenmad og frokost) er incl. i deltagergebyret sodavand og kaffe (excl. morgenmad) kan købes til fornuftige priser.

Tilmelding via. NemTilmeld senest d. 1. oktober 2017.
Se evt. http://www.dkk-viby.dk, eller klik her.

Der er start kl. 9.00, og det anbefales at sætte hele dagen af til
arrangementet.

Prisen for deltagelse (pr. start) er 50 kr. og incl.
forplejning.

Alle tilmeldte deltagere fungerer samtidig som hjælper, både til
opsætning, løbende og til nedtagning.

Vel mødt til en hyggelig dag for både dig og din hund.

OBS: Skulle der imod forventning være færre end 20 tilmeldinger aflyses ararngementet, og deltagergebyr retuneres.

