
 

DKK8 rallystævne 21 og 22 marts 2020 

Sted: Hønsehuset – Hovedgårdsvejen 5, 3720 Aakirkeby 
 

Tak for din tilmelding 😊 

Vær venligst opmærksom for reglerne for Hønsehuset. De er vedhæftet denne mail. 

Vær især opmærksom på at der skal bruges rene indendørssko (Og husk at tørre hundepoter, hvis vejret er vådt), og 

det er meget vigtigt at reglerne for hundeluftning, kørsel og parkering bliver overholdt – se kortet 

Hallen er ikke opvarmet men isoleret og med gulvtæppe. Så husk varmt tøj og/eller et varmt tæppe. 

Medbring stol, vandskål og evt hundebur. Respekter venligt ingen gøende hunde på sidelinjen, så må de vente i 

bilen.  

Tæver i løbetid skal bære bukser i hallen og må kun føres til ringen, når de skal ind. Er din tæve i løbetid, så henvend 

dig hos dommersekretæren, inden du tager hunden med ind, og du vil få henvist et sted, I kan være.  

Husk forplejning til dagen. Der kan købes sodavand samt lidt slik i Hønsehuset, kaffe og te kan gratis laves. 

Katalog lægger på Hundeweb under arrangementet. 

Resultatbøger kan afleveres ca 15 min før første start og ellers imellem klasserne, dog senest inden din klasses start. 

Vi har et par lange dage foran os, så vær klar i god tid og husk det gode humør. 

Ved evt spørgsmål send en mail til Ditte på ditteogchristian@mail.dk. Mobil på dagen Ditte – 21757572. 

Held & lykke ved stævnet. 

 Mvh Dkk8´s rallyudvalg 

 

 

 

mailto:ditteogchristian@mail.dk


Program for weekenden: 

 

Lørdag 

10.30 Banegennemgang for B8/J2 

10.50 Første start  

Bemærk at herefter er tiderne vejledende, så vær klar i god tid 😊 

11.30 Banegennemgang for Ø8 

11.50 Første start 

12.20 Præmieuddeling for B/J/Ø 

12.30 Banegennemgang for E14 

12.50 Første start 

13.50 Banegennemgang for S4 

14.10 Første start 

14.30 Banegennemgang for C16 

14.50 Første start 

15.50 Præmieuddeling for E/S/C 

16.00 Banegennemgang for nordisk13 

16.20 Første start  

17.20 Præmieuddeling for nordisk 

Søndag 

9.30 Banegennemgang for C14 

9.50 Første start 

Bemærk at herefter er tiderne vejledende, så vær klar i god tid 😊 

11.00 Banegennemgang for S5 

11.50 Første start 

12.10 Banegennemgang for E17 

12.30 Første start 

13.40 Præmieuddeling og kåring af bedste bornholmske ekvipage i hver klasse/kredsmester for C/S/E 

14.00 Banegennemgang for Ø8 

14.20 Første start 

14.50 Banegennemgang for J2/B7 

15.10 Første start 

15.40 Præmieuddeling og kåring af bedste bornholmske ekvipage i hver klasse/kredsmester for Ø/J/B 

 


