Kære Lydighedsven

Lyngby den 23. juni 2014

Tak for din tilmelding til Old English Sheepdog Klubbens Lydighedsprøver på Lyngby Stadion
lørdag den 28. juni 2014 med indskrivning fra kl. 9:30. Prøverne begynder kl. 10.

Husk din resultatbog.
Lyngby Stadion findes på Kraks kort 117 F2 og har adressen Lundtoftevej 53, 2800 Kgs.
Lyngby i den nordlige del af Lyngby. Prøvearealet ligger ud til Sorgenfrigårdsvej og der er
skyggefulde træer til hundene rundt omkring på arealet. Der må gerne opsættes små picnic-telte.
Indskrivningen foregår i INFO-teltet hos Lis, hvor du kan anmelde din ankomst ved at vise dit
nummerskilt. Du vil i INFO-teltet kunne få oplysning om dagens gang, hvis du ikke allerede har
læst det ud af vedlagte skema. Oplysning om tæver der efter tilmeldingen er kommet i løbetid
gives også til teltet og/eller i den pågældende ring. Resultatbogen skal afleveres i respektive
ringe. Løbske tæver deltager til sidst og husk at holde dem afsondret indtil da.
Umiddelbart inden kl. 10 vil der blive serveret en lille morgenbitter eller juice.
Der er åben i cafeteriaet skulle vi hilse og sige. Toiletter findes i forhallen umiddelbart overfor
prøvearealet.
Dit katalognummer tilsendes fra DKK. Nedenfor på dokumentet, i skemaet, finder du den
ring og den omtrentlige tid hvor du skal til prøve. Ændringer kan forekomme, men alle
kommer til prøve i alle øvelser.
Lydighed til tiden
Ved at planlægge din tid bedst muligt mener vi, at du får mest ud af prøvesituationen. Husk at
holde dig orienteret om hvornår de foregående hunde er oppe. Der kan ske ændringer på dagen.
Dommerne er Laila Lysdal, Hans Ove Pedersen og Erik Sørensen der dømmer primært hhv.
Elite og Klasse 3, Klasse 2 og Klasse 1.
Der er røde rosetter til alle der opnår 1. præmie i aut. præmiebånd til 2. og 3. (bestået klassen)
præmier. Endvidere er der små præmier til de 4 bedste i hver klasse, der vil blive uddelt efter
hele klassen er færdigbedømt. Der er mange 100 kr. gavekort til Olivers.
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Vel mødt til en god lydighedsdag hos Old English Sheepdog Klubbens
Lydigheds-, Agility- og Rally-fans

