
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære deltagere 

 

Tak for jeres tilmeldinger til kreds 8’s lydighedsprøver den 18.-19. juli 2020. 

Vi glæder os til at se jer og til at komme i gang med prøver igen! 

 

Prøverne afholdes på Østerlars Stadion, Skolevej 2, 3760 Gudhjem. 

 

Praktiske oplysninger: 

Telte kan opstilles fra fredag 17/7 kl. 14. Der skal være mindst 4 meter til ringbåndet. 

Det er ikke muligt at købe mad og drikke på området, så det skal medbringes. Der er ca. 500 m til Brugsen. 

Husk resultatbogen – og tag selv apporter med (gælder alle klasser)! 

Vi vil bede alle deltagere være fleksible – der kan komme ændringer i rækkefølgen, da der er flere 

deltagere, der skal op i flere klasser, og der kan komme ændringer p.g.a. afbud eller hunde i løbetid. 

Opvarmning og vild belønning foregår i god afstand fra ringene, så andre deltagere ikke forstyrres. 

Evt. afbud eller hunde i løbetid meldes til Annette på carstenogannette@post.tele.dk eller tlf. 51345070. 

Hvis din hund kan blive DKLPCH eller DKELCH i løbet af weekenden, vil vi også gerne have besked. 

Katalog kommer på www.hundeweb.dk. 

Vedr. spisning lørdag aften – se nederst i dette PM.  

mailto:carstenogannette@post.tele.dk
http://www.hundeweb.dk/


Tidsplan: 

Lørdag: 

Ring 1: Dommer Brian Esbensen, sekretær Nadja Vinkel 

9.00 LPelite (3 hunde) + LPchampion (5 hunde), prøveleder Mads Grønbæk-Møller 

Præmieoverrækkelse + frokost. 

Ca. 12.00 LP3 (13 hunde), prøveleder Birgitte Lous 

Præmieoverrækkelse 

 

Ring 2: Dommer Mads Grønbæk-Møller, sekretær Margit Asmild 

Ca. 12.00 LP2 (8 hunde) 

Ca. 13.45 LP1 (5 hunde) 

Præmieoverrækkelse 

 

Søndag: 

Ring 1: Dommer Mads Grønbæk-Møller, sekretær Margit Asmild 

8.30 LP3 (14 hunde), prøveleder Birgitte Lous 

Præmieoverrækkelse og frokost 

Ca. 12.30 LPchampion (4 hunde) og LPelite (3 hunde), prøveleder Brian Esbensen 

Præmieoverrækkelse  

 

Ring 2: dommer Brian Esbensen, sekretær Nadja Vinkel 

Ca. 8.45 LP1 (6 hunde) – starter når banegennemgang i LP3 er færdig 

Ca. 10.00 LP2 (8 hunde) 

Præmieoverrækkelse og frokost 

 

Begge dage: i LP3 laver første gruppe fællesøvelser og derefter resten af øvelserne, inden næste gruppe 

laver fællesøvelser o.s.v. Dette af hensyn til deltagere med flere hunde. Antallet af grupper oplyses på 

dagen, da det afhænger af, om der er hunde i løbetid eller evt. afbud.  



Vi følger naturligvis myndighedernes og DKKs retningslinjer med hensyn til at mindske risikoen for smitte 

med coronavirus. Vi vil bede alle om at være behjælpelige. 

- Mød ikke op, hvis du har symptomer (hoste, feber, utilpashed m.m.), der kunne skyldes smitte med 

coronavirus. 

- Sørg for god håndhygiejne, nys og host i ærmet. Der er håndsprit til rådighed, men medbring gerne 

egen. 

- Vi er 30-40 mennesker med deltagere og officials, så tag helst ikke venner og familiemedlemmer 

med. 

- De to ringe placeres med god afstand, og deltagerne opfordres til primært at blive ved ”egen” ring. 

- Vi skal alle holde mindst 1 meters afstand (2 meter på banen, fysisk aktivitet), så der bliver ikke 

håndtryk eller kram ved velkomst eller præmieoverrækkelse. Hold afstand ved banegennemgang. 

- Klubhuset er kun åbent for officials, så frokosten må indtages udendørs eller i eget telt. 

- Der er flere toiletter til rådighed, der kommer skilte på dørene, hvordan de ”fordeles”. Toiletterne 

bliver rengjort og afsprittet i løbet af dagene, men hjælp med at holde god hygiejne. 

- Medbring gerne vand til hundene, så der ikke skal hentes på toiletterne. 

- Deltagerne skal selv medbringe apporter (klasse 1 og 2: en apport; klasse 3: to ens apporter; 

championklasse og eliteklasse: 3 ens apporter). 

- Ved ankomst lægges resultatbøgerne på et bord ved ringen, sekretæren henter selv bøgerne og 

kontrollerer at alle deltagere er kommet. Sæt en seddel på med klasse og katalognummer. 

Resultatbøger skal være afleveret mindst et kvarter før klassen starter. 

- Følg anvisningerne og pas godt på hinanden! 

 

Begge dages prøver tæller til DM 2020 og Årets Lydighedshund 2020. Vi glæder os til at uddele 

Bornholmsvindertitler søndag, hvor der også er kredsmesterskab for de bornholmske deltagere.  

Vi ser frem til en weekend med masser af fantastisk lydighed – dejligt vejr og godt humør! 

Held og lykke til alle! 

 

På vegne af DKK kreds 8’s lydighedsudvalg, 

Sten og Annette 



  

 

 

 

Skal du med ud og spise 
 

Lørdag aften på  
  

ALLINGE 
Røgeri 

 
Kl. 18:30 

 
        Send en mail til stenerikrasmussen@gmail.com 

 

Senest torsdag d. 9/7-20 

 

Hvis du ønsker at deltage. 

https://www.smokedfish.dk/menu 

 

 

 


