Velkommen til DKK8´s dobbelte rallyprøve
søndag 12. juli 2020
Sted: Østerlars Stadion, Skolevej, 3760 Gudhjem.

Stævnet skulle oprindeligt have været afholdt indendørs i marts 20, men så kom corona...
Det betyder at alle der har været meldt til den oprindelige prøve har betalt 30 kr i haltillæg
pr. start. Den 12. juli vil der ved dommerteltet ligge en liste, hvor I ud for jeres navn bedes
skrive et mobilepaynr., og så vil I få halpengene retur. Har I ikke mobilepay, så finde vi ud af
det alligevel.
Det har været svært at finde en ny dato og få det hele til at gå op, så vi er rigtig glade for at
der forsat er stor opbakning fra jer deltagere, og håber at I har forståelse for, det ikke bliver
helt som planlagt
Vedrørende corona.
Husk at holde 1 til 2 m afstand til hinanden og ingen kram og håndtryk
Respekter hvis I bliver bedt om at sprede jer.
Sprit/vask hænder inden du rører ved noget andre også skal røre ved. Medbring selv håndsprit
(der vil også være håndsprit ved dommertelt, præmiebord samt toilet).
Meld afbud hvis du eller dine nærmeste har eller indenfor de sidste 48 timer har haft covid19
symptomer.
Der vil være 3 rallyringe. Og I bedes holde 4 m fri fra ringbåndet til det område, hvor I ”slår
lejr” således at man kan passere hinanden uden problemer også selvom der evt sidder nogle
udenfor teltet. Imellem hvert telt skal være minimum 2 m.
Forhåbentlig er forsamlingsantallet hævet yderligere inden stævnet så det vil være muligt at
påhæng med. Hvis ikke må der kun kommer deltagere/hjælpere på området.
Teltet kan opsættes søndag morgen fra kl. 9.00. (Hjælpere kan få lov at sætte telt op efter
klargøring lørdag aften.)
Rallybøger skal afleveres inden klassens start og lægges i de kasser, der er sat frem til det
ved dommerteltet. Det vil være en stor hjælp, hvis du søge for, at din resultatbog er
ajourført med pinde, således at det er nemt at se, om hunden kan opnå en titel/championat.
En lille seddel på bogen med katalognr og for dem i champion/senior klassen en lille besked
om I står til at kunne få guld, sølv eller bronze. Det vil lette arbejdet for sekretæren samt
mindske fejl.
Husk at holde afstand til hinanden ved line up og banegennemgang.
Der vil være præmieoverrækkelse løbende igennem dagen. Man bliver kaldt op. Præmie og
bog bliver lagt på et bord, hvorfra man tager det. De 3 bedste i hver klasse bliver stående så
vi lige kan give jer et ekstra bifald og snuppe et foto. I prøve 2 kåres bedste bornholmske
ekvipage som kredsvindere.
Det er ikke muligt at købe mad/drikke på stedet. Så husk at medbringe forplejning til dagen.
Der lægger en Dagli´Brugs ca 500 m fra pladsen.
Katalog vil være at finde på hundeweb midt i uge 27.
Mobil på dagen 21 75 75 72, Ditte.
Ved spørgsmål skriv til Ditte på ditteogchristian@mail.dk.

Løbetid: Er din hund i løbetid, så lad venligt hunden blive i bilen og henvend dig ved
dommerteltet, hvor I vil få henvist en plads. Hunden må kun føres til ringene umiddelbart
lige før den skal til prøve.
Begge prøver tæller til DM samt ÅH 2020.

Program:
Dommere: Amanda Jakobsson, Paul Lysholdt og Ditte Wolsted
Bane 1 AJ

Bane 2 PL

10.30 b/j 1

10.45 ekspert 1

10.50 start

11.05 start

11.20 slut

12.05 slut

Bane 3 DW

11.20 senior 1
12.00 start

12.30 champion 1

13.00 b/j 2

12.50 start

13.20 start

13.50 slut

13.50 slut

12.20 slut

13.30 øvet 1

14.40 champion 2

14.00 senior 2

13.50 start

14.20 start

14.20 slut

14.30 slut

15.00 start
16.00 slut

15.30 ekspert 2
15.45 start

16.15 øvet 2

16.45 slut

16.35 start
17 slut

Tiderne er vejledende – hold jer til og hver klar i god tid.
Held og lykke til jer alle!

Mvh DKK8

