Välkommen till 2017 års Lure Racing
Helgen den 22–23 juli kl. 09:00
Plats: Haurida, Jönköping.
Lure Race är ett tvådagars evenemang där vi tävlar
på ett inhägnat område. Hundarna paras om möjligt
ihop efter era önskemål.
Lure racet är på lördagen. På söndagen är det
rakbana.
Nytt för i år är att det går att anmäla sig till
bara rakbana
Klasser är ”hane/tik” och ”veteran hane/tik”
Lure Race på lördag och Rakbana på söndagen
Medlem 125 kr för hund 1–2, därefter 75 kr/ hund priset är för 2 dagar
Ej medlem i rasklubb: 200 kr/hund
Rakbana på söndagen
Medlem 125 kr/ hund
Ej medlem i rasklubb: 200 kr/hund
Alla har chans att tävla om en titel.
Ni som har tävlingsböcker glöm inte att ta med dem. Ni som inte har det får en på plats.
Sista anmälningsdag är den 3 juli
All anmälan ska skickas via mail till lureracing@dpklubben.se där anger ni hundens namn,
ras, kön, regnr och ägarens namn och adress samt klass och antal dagar. Betalning sker till
Dvärgpinscherklubbens bankgiro 5102–5625.
I betalningen till Dvärgpinscherklubben skall det stå ägarens namn och hundens regnr.
Vi kommer att ha servering under båda dagarna och det går att beställa lunch till en
kostnad på 40 kr/dag meddela på mailet om ni vill ha lunch, om ni har eventuella allergier
eller om ni vill ha vegetarisk mat och betala in 40- 80 kr till dvärgpinscherklubbens
bankgironr.
Vi behöver också veta hur många som kommer då vi bjuder på fika på söndagen. Där skriver
ni också namn på den hund som ni vill att er hund ska springa med. Alla raser inom SSPK är
välkomna och medlemskap i Dvärgpinscherklubben och SSPK krävs för en lägre pris nivå på
anmälan.
OBS! anmälan är bindande enligt klubbens policy!
Frågor besvaras av Jenny, 073–5426145 eller Elisabeth, 076–1619149
Det finns möjlighet att campa bredvid tävlingsfältet. Om ni vill bo på vandrarhem finns några
i området. Se Facebook-sidan om tips och länkar till olika vandrarhem.
Lure Racing & träningar:
https://www.facebook.com/groups/269170546591997/
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