
 

 

 

Velkommen til DM2016 i rally og lydighed 

Lørdag d. 27. august 2016 

Hasle Stadion, Damløkkevej 19, 3790 Hasle 

 

Katalog samt katalognr. er sendt ud på mail til alle deltagere via Hundeweb. 

Tidsplan: 

8.30 Velkomst ved DKK8´s formand Bettine Nordsejl 

9.00 LP3 starter med fællesøvelser og Rally begynder + junior starter med banegennemgang 

9.15 LP1 starter, LP2 starter med fællesøvelser 

9.30 Rally øvet banegennemgang 

9.45 LPelite fællesøvelser 

10.45 Rally ekspert banegennemgang 

11.15 Rally champion banegennemgang 

12.15 LPchampion fællesøvelser 

13.30 Rally øvet finale banegennemgang 

13.45 Rally begynder + junior finale banegennemgang 

14.45 Rally champion finale banegennemgang 

15.00 Rally ekspert finale banegennemgang 

16.30 – 17.30 Præmieoverrækkelse 

19.00 DM middag – grillbuffet på Restaurant Krudthuset/ Hasle Campingplads 

Klasserne starter forskudt for at udgå for mange sammenfald, da der er flere deltagere, som skal op i mere end 

en ting. Rally skal prioriteres først i tilfælde af sammenfald samt fællesøvelserne i lydighed. Og alle bedes 

holde sig klare i god tid, da det kan blive nødvendigt at ændre på rækkefølgen i en klasse på dagen. 

På Facebook gruppen - Lydighed og Rally DM 2016 – vil vi så vidt det er muligt komme med informationer i 

løbet af dagen. 

En venlig opfordring til dem som bor lige i nærheden - lad bilen stå og gå til stadion, hvis I ikke skal bruge bilen 

i løbet af dagen  

 



 

Dommere: 

LP1: Laila Lysdal 

LP2: Erhard Jørgensen 

LP3: Erling Olsen, prøveleder Knud Djernes  

LPelite og LPchampion: Palle Bergsø, prøveleder Jan Kölner 

Rally: Johanna Allanach og Lone Sommer. De dømmer hver 2 klasser i indledende runde, og der byttes til 

finalerne. 

Kontaktperson på dagen: Hanne Nielsen – 20313064. 

Morgenmad: 

Hasle Camping tilbyder morgencomplet til 79 kr. per person. Billetter købes aftenen inden i kiosken på 

campingpladsen - Hasle Camping, Fælledvej 30, 3790 Hasle (markeret med rød cirkel på kort). 

Frokostsandwich: 

49 kr. per stk. 

 Kylling/bacon 

 Æg/rejer 

 Flæskesteg/rødkål 

 Skinke/ost 

Bestilling samt betaling senest d. 23/8-16: 

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=682  

Frokosten afhentes i klubhuset mellem kl. 11.00 og 12.30. 

Det er muligt at købe (kontant betaling eller mobilepay, bemærk at der ikke modtages dankort) drikkevarer 

samt slik i klubhuset på stadion. 

DM-middag lørdag aften kl. 19.00: 

Hasle Camping, Fælledvej 30, 3790 Hasle (markeret med rød cirkel på kort). Grill Buffet til 115 kr. pr. person. 

(Børn under 12 år/ 85 kr.) Drikkevarer kan købes i kiosken eller man er velkommen til selv at medbringe. 

Tilmelding samt betaling senest d. 23/8-16: 

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=683  

Præmier: 

Der er præmier til de tre bedste i hver klasse og deltagergaver til alle. 

Derudover vil der være lotteri (1 lod 10 kr., 6 lodder 50 kr., og 13 lodder 100 kr.) med mange flotte gevinster.  

Se planchen med sponsorer på hjemmesiden – www.dkk8.dk.  
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Mulighed for træning op til DM2016:  

Der er arrangeret fællestræning for både rally og LP på Hasle Stadion: 

Torsdag 25/8 kl. 10 - 13  

Fredag 26/8 fra kl. 18 

Træningen kommer til at foregå på den fodboldbane, der skal bruges til parkering lørdag - der er ikke adgang 

til selve DM-banen. Kredsen sørger for lidt forskellige rekvisitter til både LP og rally, men tag gerne selv med 

også. Vi hjælper hinanden og hygger os - der er ingen undervisning. 

Vi forventer, at der vil være mulighed for at sætte telte op ved DM-banerne fredag fra kl. 19.  

For de af jer der er her i længere tid og har træningsabstinenser, er der fri adgang til at træne på Østerlars 

Stadion, Skolevej, 3760 Gudhjem. Vis hensyn til fodboldspillere eller andre på banerne. Der er masser af 

plads, så der er plads til alle. 

Vi har ikke aftale om andet end de nævnte tider med Hasle Stadion. 

 

                      Kreds 8 ønsker alle et rigtig godt DM  

 


