
    
  
 

Information til  
DKK Kreds 6 

Rally Lydighedsprøve  
d. 23. februar 2020 

 
Adresse: DKK Sporup, Røddikvej 60, 8472 Sporup. 

 

 
Vi gør opmærksom på, at tidsplanen er foreløbig. Vær derfor klar i god tid før! 
Rallydommer: Helle Juul Pedersen. Sekretær: Anne Juul Pedersen. 

 
Stævnet afvikles i hal med gulvtæppe. Husk derfor fodtøj beregnet til indendørs brug. 
Der må kun være 3 opvarmende hunde i hallen ad gangen samt den hund, som er på banen.  
Ellers henvises til opvarmning udenfor og hunde må sidde i biler eller i bure i hallen, dog kun 
sidstnævnte, hvis de ikke forstyrrer andre! 
Medbring håndklæde til hund (skal tørres inden adgang i hal) samt vand.  
Husk at holde afstand til hinandens hunde (nogle hunde har det svært med andre hunde)! 
 

• Du skal på dagen aflevere ”Den Blå/Grå Rally Bog” på hver enkelt hund, du deltager med.  

• Bogen kan evt. købes i sekretariatet. Bøger skal afleveres senest ½ time før klassen starter, dog 
tidligst fra kl. 8.00. 

• Katalog med startlister og tidsplan mv. udleveres gratis, når Rally bog afleveres. 

• Meddel gerne, hvis din hund kan få oprykning på dagen!  

• Hvis din tæve er i løbetid, bedes du meddele dette hurtigst muligt af hensyn til planlægningen. 

• Løbske tæver skal deltage sidst i klassen, de er tilmeldt i. Og må først komme i hallen umiddelbart 
før start, ligesom de bør forlade banen umiddelbart efter start af hensyn til de øvrige hunde – og 
SKAL BÆRE BUKSER! 

• Præmieoverrækkelse vil finde sted efter hver klasse. Og vi beder ALLE om at blive, til de har 
modtaget deres præmie og startbog (af hensyn til de øvrige deltagere samt sponsorerne). 

 

Der kan købes sodavand, vand, kaffe/the og kage samt toast. Ellers medbring madpakke! 

 

Vi forventer, at alle samler op efter deres hunde og affald i øvrigt. Brug container bag toiletvognen.  

Parker venligst hensynsfuldt og IKKE på græsarealerne! 

 
HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER! DE STØTTER OS OG HUNDESPORTEN! ☺ 
 
Er der spørgsmål til arrangementet, så kontakt Helle Juul Pedersen på mail: helle.juul@mail.dk  
eller på mobil nr. 23 655 195. (På selve dagen kan mobil nr. benyttes). 
  

Vi glæder os til at se jer! 
 På kredsens vegne 
Helle Juul Pedersen  

Klasse Antal 
Katalog 
nummer 

Bane gennemgang for klassen 
Klassen 

starter ca. 
Præmie- 

overrækkelse 

Begynder 13 1-13 Kl. 9.00 Kl. 9.20 ca. kl. 10.15 

Øvet 14 14-27 Kl. 10.20 Kl. 10.40 ca. kl. 11.50 

Ekspert 14 28-41 Kl. 12.00 Kl. 12.20 ca. kl. 13.25 

Senior 3 55-57 Kl. 13.40 Kl. 14.00 m/Champion 

Champion 13 42-54 Kl. 14.30 Kl. 14.50 ca. kl. 15.50 
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