VELKOMMEN TIL RALLYSTEVNE
I SANDEFJORD HUNDEKLUBB!
Sandefjord hundeklubb ønsker velkommen til 2 dager med rallylydighet ute på
klubbens område, 9 og 10 juni 2018.
Stevnet starter kl 10 begge dager og sekreteriatet åpner kl 9. Vi vil sjekke alle
vaksinasjoner så ta med vaksinasjonskort og ha dette klart når dere kommer og henter
nummerlappen deres i sekreteriatet.
Dommere er Bente Fredriksen og Merete Kristiansen begge dager. Vi har også
dommerelev, Nina Tandberg som vil skyggedømme noen klasser. Navnet hennes står
i parentes i de klassene det gjelder. Dette vil ta litt ekstra tid mellom hver ekvipasje.
Vi vil ha to ringer og stevnet vil foregå på gress med eget oppvarmingsområdet til hver
ring. Parkering rett ved. Hvis noen har hunder i flere klasser ordner vi det så det ikke
kræsjer - bare si ifra 😊
LAGKONKURRANSE:
Lagkonkurranse begge dager! Hvert lag kan ha maks 5 ekvipasjer uavhengig av
hvilken klasse de går. Minimum 3 stk per lag. Dårligste resultat strykes og de 3 beste
teller. Meld på med lagnavn, navn på hunder, navn på førere og reg.nr til
rallygruppashk@gmail.com innen 7/6.
REKRUTT LØRDAG:
Rekruttklassen vil gå i ring 1 helt til slutt, etter at klasse 1 er ferdig. Denne vil dømmes
av Trude Aas. Send e-post med reg.nr, navn på fører + hund og e-postadresse til
rallygruppashk@gmail.com eller meld på i sekreteriatet før kl. 12:00 på lørdag.
OPPRYKK:
Opprykk oppnådd på stevnets første dag meldes til sekreteriatet innen stevnet er ferdig
på lørdagen.
FRAFALL:
Ønsker at de som ikke kommer, løpetid, opprykk osv sier ifra om dette på mail
rallygruppashk@gmail.com så fort som mulig.
LØPETID:
Minner om at det kun er lov å gå med løpetispe sist i elite. Dette meldes fra om ved
ankomst i sekreteriatet. Hunden har ikke adgang inn på klubbens område før den skal
starte.

TIDSKJEMA LØRDAG:
Klassene starter fortløpende så møt opp i god tid! Tidene er veiledende.

KLASSE: RING:

DOMMER

BRIEFING

START KL:

Klasse 2
Klasse 3

2
1

Merete Kristensen
Bente Fredriksen (Nina)

10:00
10:15

10:15
10:30

Klasse 1
Elite
Rekrutt

1
2
1

Bente Fredriksen
Merete Kristensen (Nina)
Trude Aas

13:00
12:15
16:00

13:15
12:30
16:15

TIDSKJEMA SØNDAG:
Klassene starter fortløpende så møt opp i god tid! Tidene er veiledende.

KLASSE: RING:

DOMMER

BRIEFING

START KL:

Klasse 1
Klasse 2

1
2

Merete Kristensen
Bente Fredriksen (Nina)

10:00
10:15

10:15
10:30

Klasse 3
Elite

1
2

Merete Kristensen
Bente Fredriksen (Nina)

12:30
12:30

12:45
12:45

VEIBESKRIVELSE:
Klubbens røde klubbhus ligger bak Sandefjord
videregående skole, i enden av parkeringsplassen.
GPS koordinater: 59.131488,10.202343.

GLEDER OSS
TIL Å SE DERE –
VELKOMMEN
OG LYKKE TIL
😊

