Maxi Zoo Cup 2018
10. til 12. maj
DKK-Viby byder dig velkommen
til 3 dages international agility stævne
m. CACIAG, DM udtag, EO & landsholds kvalifikation.
Mølleengen, Lokesvej, 8320 Åbyhøj, GPS Koordinater: N56.145110 & 10.171224 . Klik her.
Tak til vores sponsorer!

Camping
Da vi har mange campingvogne, må vi bede jer om at indskrænke jer.
Max. bredde: 6 meter incl. hundehegn. Max. længde: bil og campingvogn. Ankomst fra Onsdag d. 9. maj kl. 12.Vogne opstilles så de har bagsiden mod adgangsvejen.

Parkering
Kørsel og parkering på græsarealet er kun tilladt for tilmeldte campister.
Praktiske oplysninger
Telte inklusiv forsegl opsættes mindst 6 meter fra ringside.
Alle henvendelser bedes rettet til infoteltet, placeret ved siden af madteltet. Forudbestilte aftensmadsbilletter fås ligeledes i infoteltet.
Telte kan opsættes fra Onsdag d. 9. maj fra kl. 19.00.
Konkurrence information
DM udtag i de ordinære klasser alle 3 dage.
CACIAG (lørdag) og ”Årets hund” i de ordinære klasser, fredag og lørdag.
Landsholdskvalifikation ved torsdagens landsholdklasse samt torsdag og
fredag i de ordinære klasse 3 løb.
EO kvalifikation ved lørdagens klasse 3 løb.
”Ekstra klasser” kvalificerer ikke for ovennævnte.
OBS:
Vi følger rækkefølgen på startlisterne, hvis det er tvingende nødvendig, kan man flyttes —men
kun til slut i klassen.

Præmiering
Vi benytter præmiebonner, der
kan benyttes fra kl. 13 til 18,
lørdag dog fra kl. 10 til slut.
Der vil være løbende præmieoverrækkelse.
Nr. 1-3 har mulighed for at vælge rosetter, med fradrag af 1
bon.

Madtelt
Teltet åbner ca. ½ time før første
løb.
Tilmeldte til aftensmad kan hente deres madbillet i infoteltet.
Aftensmad serveres ca. kl. 18.30

Agility Dommere
Regin Reinhard
H.P. Dinesen
Blaz Oven (Slovenien)
Thomas Ammitzbøll
Per Vestergaard
Anders B. Lindhardt
Susanne Rasmussen
Jannie Hedegarard

Nyttige tlf. nr.: Dyrlægevagt 8628 2788, Vagtlæge 7011 3131
Resultater: Kan ses på vores hjemmeside, www.dkk‐viby.dk
Konkurrenceleder: Thorleif Juul Nielsen, tlf. 2068 8682

Tak til vores sponsorer!

