
                                                                                             

Kære  deltager i LC-konkurrencen Søndag 5. september 2021 
 
Roskilde Dyrskueplads, Roskilde 
 
Covid19 er stadig vores ukendte deltager, overhold de til enhver tid gældende regler. Vær 
sød at tage hensyn. Sprit af, bær maske hvis du skønner at det er nødvendigt, hold 
afstand. 
 
Mødetidspunkt 

Indlevering af licensbøger den 4.9.2021 hele dagen i sekretariatet på udstillingen. 

Den 5.9.2021 mellem 06.30 og 07.30 i LC sekretariatet. Lodtrækningen om startrækkefølgen for de første racer 

finder sted 7.45.  

Medbring: Licensbog, hundepas, mundkurv og løbsdækkener.  

Prøveløb 8.15. Konkurrencen starter kl 08.30. Møde for hjælperne kl 8.00  

Efter 1. gennemløb vil resultaterne og lodtrækning til 2. gennemløb blive slået op. 

Armbånd 

Der skal bruges armbånd til at komme ind på pladsen.  

Ved 1 tilmeldt hund udleveres 1 armbånd, ved 2 tilmeldte hunde udleveres 2 armbånd, ved 3 eller flere tilmeldte 

hunde udleveres i alt 3 armbånd. Armbåndene bliver udleveret ved indgangen. Se på kortet hvilken indgang du 

skal bruge (gul pil). Armbånd gælder som entre både lørdag og søndag, så hvis du deltager i udstillingen lørdag,  

skal du beholde dit armbånd på til søndagen. 

   

Præmieoverrækkelse 

Ca.45 min efter sidste gennemløb bliver de endelige resultater offentliggjort og præmieoverrækkelsen vil finde sted.  

Der er præmier til Smuk & Smidig til de hunde der har deltaget i udstillingen 4.9.2021. Regler for Smuk & Smidig: 

smukogsmidig_2.pdf (myndeklubben.dk). Der er præmier til de 3 bedste hunde på dagen, Best in Field (BIF) 

Stævneleder 

Lars Johansen, Spurvevang@spurvevang.dk  og +45 31 33 44 99 

Dommere 

Christina Alfast, DK og Geir Hammer, N 

Regler 

http://www.myndeklubben.dk/coursing/pic/div/natregl2017.pdf 

Forplejning 

Der er mange forskellige boder på Dyrskuepladsen hvor der kan købes mad og drikke. 

Dyrlæge 

Der er dyrlæge på dyrskuepladsen. Dyrlægen kan mod betaling benyttes til ormekur. Medbring selv tabletterne. 

Dyrlægen er ved port 6, Poppelgårdsvej. 

Til akutte situationer: Roskilde Dyreklinik, Sønderlundsvej 23, 4000 Roskilde, tlf  46360890 

Testløb 

Har du en eller flere hunde der kan løbe testløb lørdag eftermiddag eller søndag morgen, kontakt Frank Plith på 

+45 25 35 74 25 

Parkering 

Se vedhæftede kort. Og vær opmærksom på de tider der gælder for parkering indenfor porten. 

Husk at rydde op efter dig og din hund og fjern alle efterladenskaber.   

Vi glæder os til at se dig og håber, at alle får en dejlig dag. 

Myndeklubbens Lure Coursing udvalg. 
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