
Velkommen til DKK8´s lydighedsprøver 10. & 11. februar 2018 

Adresse: Hønsehuset, Hovedgårdsvejen 5, 3720 Aakirkeby 

Dommer begge dage: Brian Esbensen 

Sekretær begge dage: Margit Asmild. Prøveleder begge dage: Mads Møller 

 

Lørdag 

Kl. 9.30 LP1 3 hunde 

Herefter er alle tider ca. tider 

Kl. 10.00 LP2 7 hunde 

Pause samt præmieuddeling for LP1 – LP2 

Kl. 12.30  LP3 8 hunde 

Kl. 14.30 LPC og LPE 2 + 2 hunde 

Kl. 16.00 Præmieuddeling for LP3, LPC og LPE 

 

Søndag 

Kl. 9.30 LPE  og LPC 2 + 2 hunde 

Herefter er alle tider ca. tider 

Kl. 11.00 LP3 6 hunde 

Pause samt præmieuddeling for LPE, LPC og LP3 

Kl. 13.15 LP1 4 hunde 

Kl. 14.15 LP2 5 hunde 

Kl. 15.30 Præmieuddeling for LP1 og LP2 

 

Begge dage tæller resultaterne til DM2018. 

Bemærk at alle tider er vejledende, at der kan ske ændringer i rækkefølgen på dagen, og at det er deltagernes eget 

ansvar at møde op i god tid, inden prøvens start. 

Resultatbog skal være afleveret ved dommerbordet inden klassens start. 

Der er åbent til hallen ca. 1 time før prøverne starter begge dage. 

Husk at meddele ved dommerbordet hvis din hund er i løbetid, og at hunden kun må komme til ringen/ i hallen 

umiddelbart før den skal ind, og at den skal bære bukser i hallen. Det vil være muligt at have tæven i bur i et rum ved 

siden af hallen. 

Husk at medbringer forplejning til dagen. Der kan gratis laves kaffe/the. Sodavand samt slik kan købes.  

Mobil på dagen – Ditte: 21 75 75 72. For spørgsmål i forbindelse med stævnet kontakt Annette på 

carstenogannette@post.tele.dk. 

Husk at læse regler for brug af Hønsehuset, hallen samt at være opmærksom på hvor der må parkeres og 

lufte hunde 😊 

Kreds 8 ønsker alle held og lykke på dagen! 😊 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regler for brug af "Hønsehuset” 

Der er hallens brugeres ansvar at sørge for, at hallen holdes ren og ryddelig og at kontakte den ansvarlige for hallen 

ved mangler. Så husk at rydde op efter jer og tage affaldet med hjem. 

Madefterladenskaber er MEGET uønskede i hallen! 



Klipning og børstning af hunde er strengt forbudt på tæppet i hallen. Der henvises til den del af hallen uden 

gulvtæppe. 

Sørg for at hunden er luftet godt før træning/stævne. Husk at samle op efter hunden udendørs også i luftegården. 

Der skal gøres rent med vådstøvsuger samt desinfektionsmiddel, hvis der sker uheld i hallen. Og der er hundens 

ejers ansvar at få gjort dette straks. Husk at tømme/rengøre vådstøvsuger efter brug og brugt køkkenrulle skal 

smides i en skraldespand udenfor i en pose med knude på. 

Af hensyn til gulvtæppet i hallen, skal der anvendes skiftesko, og hunde skal have tørre og rene poter. 

Skader på hal eller rekvisitter skal straks meldes til den hal-ansvarlige (Sten Erik Rasmussen 61 65 00 06). 

Det er forbudt at benytte kredsens rekvisitter, men mindre andet på forhånd er aftalt med DKK8. 

Rygning forbudt både i hallen og i de tilstødende lokaler. 

Ingen adgang for hunde, som i henhold til hundeloven er forbudt i Danmark. Dog må hunde på forbudslisten, som er 

født før d. 17. marts 2010 godt komme i hallen, hvis de føres i snor og bærer mundkurv. 

Ingen adgang for hunde med smitsom sygdom som f.eks. kennelhoste eller diarré. 

Hunden skal være vaccineret og have en udvidet forsikring som ved al anden deltagelse i DKK’s arrangementer. 

Hunden skal føres i line under træningen, med mindre den er under kontrol eller det kræves i øvelsen. Hunden SKAL 

føres i line udenfor. Se kort nedenfor hvor der må luftes. Det er strengt forbudt at færdes på indkørslen til 

Hovedgårdsvejen 3, når man lufter hund. 

Ingen gøende hunde på sidelinjen i hallen/opholdsrum. Vi henstiller til at man lader hunde, som ikke træner blive i 

bilen eller sætter dem i bur. Bur må sættes på arealet uden gulvtæppe i hallen samt i opholdsrummet. Bur 

medbringer man selv til træning/stævner. 

Løbetidstæver er velkomne i hallen, når der udvises det fornødne hensyn. Under hele opholdet i hallen skal de have 

løbetidsbukser på af hensyn til gulvtæppet. 

Parkering - se kort af området nedenfor. Tilføjelse: Af hensyn til vores egne biler, må der ikke parkeres ud for 

gavlen. 

Da de store køretøjer skal kunne forbi uden at skulle bekymre sig om at ramme evt. holdende biler. 

Det er strengt forbudt at benytte indkørslen til Hovedgårdsvejen 3, når man kører til og fra hallen. 

Overnatning forbudt. 

Overtrædelse af overnævnte 

kan medføre bortvisning. 

Al træning forgår for egen regning 

og risiko. 

Mvh 

Haludvalget  

 


