
Invitation til DKK-officielt agilitystævne 
for alle hundestørrelser og med alle klasser på nær Juniorklasse. 

på Herringløse Agilitycenters udendørs græsareal 
Kalkgravsvej 15, 4000 Roskilde 

Søndag 18. oktober fra kl. 8.30. 
Dommere: Poul Lerche og Regin Reinhard 

 
Afvikles i blokke under overholdelse af Corona restriktionernes forsamlingsantal på max. 50 
personer. Efter hver blok skal de deltagere, der er færdige med at løbe, forlade arrangementet. 
Hvis forsamlingsantallet sænkes før stævnedatoen må en aflysning så desværre forventes. 
Startgebyr vil så refunderes. Maks. deltagerantal er 47 handlere under hver blok. 

Ledsageres deltagelse skal anmeldes og godkendes i en svarmail, da deres tilstedeværelse 
ikke må optage pladser fra interesserede deltagende ekvipager. 
Hjælpere ved stævnes forsøges at engageres blandt deltagere og ledsagere. 

Klasser og afviklingsrækkefølge (Størrelse lille, mellem, stor hele dagen): 
Blok 1: Ag1-ekstra (design og dommer: Regin), Ag1, Sp1 (design og dommer: Poul) 
Blok 2: Sp2, SpSenior, Ag2, AgSenior (design og dommer: Poul) 

Ag2-ekstra, AgSenior-ekstra (design: Regin , dommere: Regin & Poul) 
Blok 3: Ag3-ekstra (design og dommer: Regin), Ag3, Sp3 (design og dommer: Poul) 

Der tages forbehold for dommerjusteringer, mens banedesign fordelingen ligger fast. 

Startgebyr: 
50,- kr. pr. klasse … intet 1. startgebyr. Altså 150,- kr. for de 3 mulige starter pr. hund. 
Indbetales på MBS-hundeskoles bankkonto (reg. og kontonr.): 2314 6885910945. 
Betal venligst samtidig med tilmelding. 
Kan betalingen ikke ses på kontoen senest mandag d. 12. oktober afvises tilmeldingen. 
 
Tilmeldingsfrist: søndag d. 11. oktober kl. 12.00 
 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Regin.Reinhard@gmail.com med følgende info: 
• Førers fulde navn: 

• Førers e-mail: 

• Hunds DKK-agilitybogsnr.: 

• Hunds stambogsnavn: 

• Hunds kaldenavn: 

• Hunds race: 

• Hunds fødselsdato: 

• Hunds agilitystørrelse: 

• Hunds klasseindplacering: 

• Angiv hvilket klasser der tilmeldes: Spring, Agility, Agility-ekstra 

For kl. 3 skriv venligst om hunden har mulighed for at blive champion/mester på dagen? 
Ønske om at medbringer ledsager, der gerne hjælper i modsat størrelse (skriv navn): 

Ved sin tilmelding vedkender man sig deltagelse i overensstemmelse med DKK’s agilityregler. 
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