DGI Østjylland
Landsdelsmesterskab 2018
i Agility og Rally
Søndag den 16. september 2018
DcH Odder
Rude Havvej 152A, 8300 Odder

Orientering: Kl. 8.30

Agility og Spring
Der løbes 2 gange på hver bane, hvor bedste løb tæller, i følgende klasser:
Begynder, Let øvet, Øvet og Senior
Der præmieres i agility og i spring
Samlet nr. 1 i spring/agility i hver klasse bliver Landsdelsmester

Rally
Banen gennemføres 2 gange i følgende klasser

Begynder, øvet, ekspert og champion
Bedste løb tæller.
Nr. 1 i hver klasse bliver Landsdelsmester

Startgebyr Agility: 125.00 kr. - max deltagerantal 70
Startgebyr Rally: 125,00 kr. - max deltagerantal 40
Der modtages ikke eftertilmeldinger.

Der vil kunne købes mad og drikke dagen igennem til rimelige priser.
Morgenmad: Rundstykke/Franskbrød m/ost og marmelade og kaffe/te - kr. 20,Frokost: Sandwich, som bestilles på dagen senest kl. 10 - kr. 30,Eftermiddag: Kaffe/te og kage – kr. 10,Tilmelding og betaling via https://odder-dch.nemtilmeld.dk/
senest den 1. september 2018

Se beskrivelse af klasserne samt præmieringsregler på næste side

Stævneledere:
Agility: Anette Tofte, mail: anette.tofte@kojima.dk, tlf. 53 25 35 43
Rally: Tove Bak, mail: tovebak37@gmail.com, tlf. 29 67 92 33

Agility.
Klasser:
Begynder svarer til meget let klasse 1
Hunden er mindst 18 måneder og hund eller fører er uerfaren og
endnu ikke klar til at deltage i officielle konkurrencer.
Der er ikke slalom, vippe, pose og hjul i denne klasse.
Let øvet svarer til klasse 1
Hunden er mindst 18 måneder og hund eller fører er lidt erfaren.
Øvet svarer til let klasse 2 og åben klasse
Hunden er mindst 18 måneder og hund og fører er erfarne.
Senior løber let øvet bane
Hunden er fyldt 7 år og kan vælge at starte som senior.

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at flytte en hund til anden klasse,
hvis det skønnes at der er tilmeldt i forkert klasse.

Størrelse:
Lille - op til 34,99 cm i skulderhøjde - springhøjden er 20-25 cm.
Mellem - fra 35,00 til og med 42,99 cm i skulderhøjde - springhøjden er 30-40 cm.
Stor - fra 43,00 cm i skulderhøjde - springhøjden er 40-60 cm.

Løbske tæver - Det er tilladt, at stille op med løbske tæver. Det meldes til arrangør senest på
dagen. Løbske tæver skal bære en rød sløjfe i snoren.

Præmiering:
Der gives medaljer som følger:
1-5 deltagere = 1 præmie
6-10 deltagere = 2 præmier
Over 11 deltagere = 3 præmier

Rally.
Stævnet henvender sig til alle – fra absolut nybegyndere til erfarne konkurrence deltagere.
Hunden skal være mindst 10 måneder.
Stævne klasser:
Begynder
Øvet
Ekspert
Champion

Præmiering:
Der gives medaljer som følger:
1-3 deltagere = 1 præmie
4-6 deltagere = 2 præmier
over 6 deltagere = 3 præmier

