Agility udvalget i kreds 6

Til DCH´s lokalafdelinger

Nyhedsbrev 2012
Vordingborg, den 16. januar 2012

Vedr. Agility konkurrencer

Hermed info om nogle problemstillinger vedr. tilmelding og afvikling af agility konkurrencer.
konkurrenceafvikling
Alle konkurrencedatoer skal være lagt på online inden 1. feb. 2012, for at være gældende.
Selve indbydelsen kan lægges på online senere og senest 2 mdr. før selve konkurrencedagen.
Indbydelsen skal indeholde alle officielle klasser 1, 2, 3, åben, senior og helst også junior, som er en
uofficiel klasse – navn på dommerne (som I får fra agilityudvalget) og gerne noget om præmierne,
som skal være i overensstemmelse med kredsens præmiepolitik, som vedtaget på årsmødet.
Husk at forhindringerne skal være godkendt af en dommer senest 5 uger før konkurrencedagen.
Kredsen betaler kørepenge 1. gang, men bliver forhindringerne ikke godkendt skal lokalafd. selv
betale kørepenge 2. gang.
Selvom banen er godkendt af en dommer, kan dommeren på konkurrencedagen godt kassere nogle
forhindringer, hvis de ikke er i orden. Det er op til dommeren at bestemme om forhindringerne er til
fare for hunden. Så sørg for at forhindringerne er i orden, alt andet giver en masse unødvendigt
bøvl.
Betaling
Kan ske enkeltvis eller samlet via lokalafd.
Det skal stå på indbydelsen, hvis man ønsker en samlet indbetaling via lokalafd.
Tilmelding
Tilmelding kan kun ske via online. Eftertilmeldinger kan ikke finde sted.
Tilmeldingsfristen er senest 14 dage før konkurrencedagen – om morgenen.
Det skal fremgå af indbydelsen hvis stævnet kun er for DCH-medlemmer - både i indbydelsen og på
online.
Hvis man ønsker ikke DCH-medlemmer kan deltage ved stævnerne, skal man være obs. på at det er
den arrangerende klubs ansvar, at kontrollere de tilmeldte hunde for alder, vacc. og forsikring. Dette
skal foretages, da der ikke er en lokalafd., som tager ansvar for, at førnævnte er i orden.
DcH´s udvidede forsikringer dækker kun DCH medlemmer.
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Juniorklassen
Juniorklassen er for børn og unge fra 8 – 16 år og er en kl. 1 bane.
Barnet skal kunne løbe banen selvstændigt med hunden, uden hjælp fra en voksen.
Hvis klassen tilbydes, skal det stå i indbydelsen.
Da klassen afvikles umiddelbart efter og på samme bane som hhv. ag 1, sp1, ag åben og sp åben,
kan den deltagende hund i junior klassen ikke også deltage i de tilsvarende klasser.
Men den kan f.eks. godt deltage med en anden hundefører i hhv. kl. 2 og kl. 3.
En hund må kun deltage i 6 løb pr. dag.
Dvs. hunden kan løbe i f.eks. sp.2, ag2, sp. Åben, ag åben med en hundefører og
Ag junior1 og sp junior 1 med en anden hundefører (barn).
Skulle der være tvivlspørgsmål er I altid velkommen til at kontakte agilityudvalget.
Vi glæder os til at mødes ved nogle gode og hyggelige konkurrencer.

Med venlig hilsen
Ulla Vest
Agilityudvalget, kreds 6
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