Agilitystævne på Bornholm den 24. og 25. juni 2017
- Tak for din tilmelding til vores stævne 
Kære deltager 
Stævnet afholdes på Østerlars Stadion, Skolevej 1, Østerlars, 3760 Gudhjem
Der er tilmeldt 92 hunde til stævnet, hvilket er ca. 20 hunde mere end sidste år og vi får derfor en
rigtig lang lørdag og en lang søndag – husk derfor at være klar til start og giv gerne en hånd med
også selvom man ikke lige står som hjælper – på forhånd mange tak 
Rettelser/spørgsmål: Er din hund rykket op i en højere klasse, bedes du snarest kontakte Aase på
balticspirit@beagles.dk /tlf. 24246333 – det samme hvis der er fejl i kataloget, så tjek meget gerne
dine hunde med det samme . Alle øvrige spørgsmål til Annette B. Olesen på
carstenogannette@post.tele.dk /tlf. 51345070
Banegennemgang: Første BG er begge dage kl. 7.30 – Bemærk lørdag at alle samtidig (SP1).
Søndag er der 2 x BG, men lige i forlængelse af hinanden. Øvrige tider i kataloget er vejledende.
Hjælper: Har du ikke fået meldt dig som hjælper, så mail gerne Annette på
carstenogannette@mail.dk. Der bliver selvfølgelig taget hensyn til ens egne løb. Hjælperne får
frokost og drikkelse, så det skal der ikke tænkes på.
Frokost: Det kan bestilles sandwich til 55 kr. pr. dag – én sandwich er nok for de fleste. Der er
Hammerhavnens Kiosks lækre sandwich – det vil ikke være muligt at bestille en bestemt slags, men
der er flere slags at vælge imellem – søg evt. på FB på Hammerhavnens Kiosk. Bestilling hos Aase
senest tirsdag den 20. juni. Betaling kontant lørdag til Aase
Derudover kan der alene købes lidt slik (afhængig af vejret, da det vil stå ude). Husk derfor
drikkelse og mad til et par lange dage 
DM-udtagelse: Der er DM-udtagelse i klasseløbene efter frokost lørdag og klasseløbene søndag.
Bornholmsmesterskab: Der afholdes BM for bornholmsk bosiddende ekvipager i de åbne klasser
søndag (ikke senior).
Løbske tæver: Deltagende løbske tæver skal have et tydeligt rødt bånd i linen og bedes tage hensyn
til de andre deltagere – tak 
Nye hunde: Måling af hunde foregår ved officialbordet, inden stævnet starter.
Præmieuddeling: Der er præmieuddeling ved frokost begge dage samt søndag også sidst på dagen.
Lørdag eftermiddags klasser bliver præmieret søndag til frokost. Forventer du at have vundet en
pind, så aflevér gerne bogen ved officialbordet snarest muligt efter løbet.
Opsætning af telte: Der kan sættes telte op fredag eftermiddag forventet fra kl. 17, når der er sat alt
op omkring stævnet – giv gerne en hånd. Spørg Aase, om der må sættes telte op. Der er masser af
plads, da vi jo ikke er så mange, så ingen stress 
Hundeluftning: Husk at samle op efter dig selv og din hund (også inden i det høje græs ellers
bliver fodboldspillerne så kede af det, når de skal hente deres bolde) og vis hensyn 
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Vi ser frem til et par hyggelige dage og ønsker alle held & lykke!
Venligste hilsner
DKK kreds 8’s Agilitystævneudvalg

