Indbydelse til klubmesterskab

lørdag den 11/11 og søndag den 12/11

Rally lydighed og DCH lydighed
Årets klubmesterskab afvikles i år over weekenden den 11-12. november, således at Rally
lydigheden afvikles lørdag den 11. november kl. 9 til ca. 13. A, B og C klassen afvikles søndag kl. 9
til ca. 14. Vi kan blive nødt til at afvikle A og/eller B spor lørdag formiddag afhængigt af deltager
antal.
Vi håber mange medlemmer har lyst at deltage i denne hyggelige test af årets træningsindsats. Snak
med din træner og få denne til at gennemgå programmet, hvis du er I tvivl om noget. Vores
dommere vil på kærlig og retfærdigvis bedømme de deltagende hunde og deres førere. Mens
beregnerne tæller alle dommersedlerne sammen, vil vi hygge os med kaffe og lagkage og derpå
kåre klubmestrene 2016. Der kan købes toast/pølser eller lignende. Pokalerne uddeles til
juleafslutningen efter fup og fidus gåturen den 26/11.
Vi håber desuden, at vi kan få mange af jer der ikke har lyst til at konkurrere, til at møde op og
hjælpe eller blot se på. Uden hjælpere, bliver det svært at lave arrangementer. Vi har brug for
hjælpere til at bringe dommersedler fra dommerne og ind til beregnerne, til at føre resultaterne ind
på pc, til at hjælpe i klubhuset med kaffe/the, brød, lagkage og evt. lidt toast eller lign. Så mød op
og bliv en del af mesterskabet. Vi kunne også godt bruge et par sporlæggere, alternativt lægger
hundeførerne spor til hinanden. Hundeførere der kan bruge et oprykningsresultat i C, B eller A har
mulighed for at opnå dette til klubmesterskabet.
Tilmelding til konkurrencerne foregår via hjemmesiden under bjælken ”tilmelding” til venstre
senest den 27/10. Her anføres hvilken konkurrence og hvilken klasse man stiller op i.
Pris 100 kr. som overføres til klubben (se bank nr. på hjemmesiden).
Har du lyst til at hjælpe så send en mail til bodil.theilade@gmail.com og skriv gerne hvad du vil
hjælpe med. Rallyfolk kan jo hjælpe søndag og lydighedsfolk lørdag.
Vel Mødt
Bestyrelsen RCH

