
 

 

Agilitystævne på Bornholm den 14. og 15. september 2019 

- Tak for din tilmelding til vores stævne  

-  
 

 
Kære deltager  

 

Stævnet afholdes på Østerlars Stadion, Skolevej 1, Østerlars, 3760 Gudhjem 

 

Rettelser/spørgsmål: Tjek gerne at dine hunde står korrekt i kataloget. Er der fejl eller er din hund 

rykket op i en højere klasse, bedes du snarest kontakte Aase på balticspirit@beagles.dk /tlf. 
24246333, så startlisterne er så rigtige som muligt. Alle øvrige spørgsmål til Aase  

 

Banegennemgang: Første BG er begge dage kl. 8.00. Alle banegennemgange er på 8 minutter. 

 

Startlister: Der er flere klasser, hvor samme hundefører har flere hunde. Tal her med indsenderen 

ved eventuelt behov for at få flyttet en hund.  

 

Frokost: Det kan bestilles sandwich til 60 kr. pr. dag – én sandwich er nok for de fleste. Det 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 10. september 2019. Betaling kontant lørdag til Aase  

 

Der kan ikke købes noget, men der er adgang til køkken, hvor der kan laves kaffe.  

 

Parkering: Da vi tror på godt vejr, vil det være muligt at parkere på græsplænen langs Brommevej. 

Hvis det bliver regnvejr, beder jeg jer parkere på asfalten, så vi ikke ødelægger græsset. 

  

Bornholmsmesterskab: Der afholdes BM for bornholmsk bosiddende ekvipager i de åbne klasser 

(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 og sidst på dagen begge dage. Forventer du 

at have vundet en pind, så aflevér meget 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 med. 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 i det høje græs ellers bliver 

fodboldspillerne så kede af det, når de skal hente deres bolde) og vis hensyn  

 

Vi ser frem til et par hyggelige dage og ønsker alle held & lykke! 

 

Venligste hilsner  

DKK kreds 8’s Agilitystævneudvalg  
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Agilitystævne på Bornholm den 14. og 15. september 2019 

- Tak for din tilmelding til vores stævne  

-  
 

 TAK TIL VORES SPONSOR: 
 

 


