
 

 

Agilitystævne på Bornholm den 29. og 30. august 2020 

 

Tak for din tilmelding til vores stævne  
 

 
Kære deltager  

 

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

 

Covid-19: Se på næste side. 
 

Rettelser/spørgsmål: Tjek gerne hurtigst muligt, 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 (undtagen hjælperskema – se nedenfor) stilles også til Aase. 

 

Banegennemgang: Første BG er lørdag kl. 07.30 og søndag kl. 07.10!! Øvrige tider er vejledende 

og kan ændre sig. I åben klasse og klasse 1 er der 2 BG lige efter hinanden. Stor hund for sig selv 

og de øvrige sammen. Hver BG er 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.  

 

Hjælpere: Har du ikke fået tilmeldt dig som hjælper, så kontakt Kimmie hurtigst muligt – du kan 

maile på kimmiewolsted@gmail.com. Er der spørgsmål til hjælperlisten, er det også til Kimmie. 

Alle hjælpere får frokost og drikkelse og der tages selvfølgelig hensyn til egne løb. 

 

Forplejning: Det kan bestilles sandwich til 65 kr. – én sandwich er nok for de fleste. Det er begge 

dage fra Hammerhavnens Kiosk – det vil ikke være muligt at bestille en bestemt slags, men der er 

flere slags at vælge imellem.  Bestilling hos Aase senest tirsdag den 25. august 2020. Betaling til 

konto 6060 0005390644 senest samme dag.  

 

Der kan ikke købes noget, men der ligger en Dagli’Brugs ca. 500 meter fra pladsen.  

 

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 og junior). 

 

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 sekretariatet, inden stævnet starter. 

 

Præmieuddeling: Der er præmieuddeling 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 god 

plads, men husk at der SKAL være 1 meter mellem teltene pga. Covid-19.  

  

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  
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Lange dage: Sidst men ikke mindst så bliver det et par lange dage, så lad os hjælpe hinanden og 

være klar og evt. giv en hånd med, hvis der mangler lidt hjælp et sted. Vi håber – lidt optimistisk – 

at vi kan nå at blive færdige med præmieoverrækkelsen om søndagen, inden vores deltagere fra 

Sjælland mm. skal med færgen, men det er ikke sikkert, så alliér jer eventuelt med nogle, som kan 

tage jeres præmier og bøger med hjem. 

 

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

 

Venligste hilsner  

DKK kreds 8’s Agilitystævneudvalg  

Covid-19 forholdsregler: 

Vi må maksimalt være 100 personer til stævnet, men det bør ikke give 

udfordringer – vi henstiller selvfølgelig til, at I ikke har familie og venner 

med, hvis de ikke er nødvendige for at hjælpe jer.  

Husk at holde afstand – 1-2 meter – til hinanden. Det er selvfølgelig svært 

i banegennemgangene, men lad os forsøge bedst muligt her også. 

Der vil være håndsprit ved dommertelt, sekretariat og på toiletterne, men 

tag gerne selv med også og sprit altid jeres hænder af før og efter, hvis I 

hjælper med at håndtere forhindringerne, hvis I skal hente frokost og 

drikkelse (hjælpere) mm.  

Der skal holdes 4 meter fri til ringbåndet, således vi kan passere hinanden i 

god afstand. Mellem teltene skal afstanden være 1 meter.  

Meld selvfølgelig afbud, hvis du eller en af dine nærmeste har eller inden 

for de sidste 48 timer før stævnet har haft Covid-19 eller symptomer herpå.  

Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde – ikke i dine hænder. 

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt – også 

selvom du gerne vil være høflig. 

 

 

 


