
Fundraising til OEC 2011 
 
 

PM – Dobbelt Rally prøve den 21. August 2011 
 
 

Kære Rally deltager – Tak for din støtte til dette arrangement!! 
 

Vi glæder os til at dig og din hund den 21. august 2011. 
Dommerne på dagen er Frank Kuhfeld og Johanna Allanach. 

 
Rækkefølge på klasserne er: 
Ring 1: Dommer Johanna Allanach 

7.00                     Adgang til prøvearealerne 

8-8.30                 Indcheckning for begyndere... derefter er der indcheckning under banegennemgange for de    

øvrige klasser. 

8.30                     Banegennemgang Begynder Gruppe 1 

8.45                     Banegennemgang Begynder Gruppe 2 

9.00                     Begynder klasse starter. 

Herefter er alle tider ca. tider.... 

11.00                  Banegennemgang Øvet klasse 

11.15                  Første start Øvet klasse 

12.30                  Banegennemgang Ekspert klasse 

12.45                  Første start Ekspert klasse 

14.30                  Banegennemgang Champion Klasse 

14.45                  Første start Champion Klasse 

 

 

Ring 2: Dommer Frank Kuhfeld 

9-9.30                 Indcheckning for Champion & begyndere...derefter er der indcheckning under 

banegennemgange for de øvrige klasser. 

9.30                     Banegennemgang Champion Klasse 

9.45                     Første start Champion Klasse 

Herefter er alle tider ca. tider.... 

10.45                  Banegennemgang Begynder Gruppe 1 

11.00                  Banegennemgang Begynder Gruppe 2 

11.15                  Begynder klasse starter. 

13.00                  Banegennemgang Øvet klasse 

13.15                  Første start Øvet klasse 

14.30                  Banegennemgang Ekspert klasse 

14.45                  Første start Ekspert klasse 

 

- Bøger skal afleveres i den ring du skal op i først – bøgerne vil blive flyttet automatisk hvis du skal 
op i begge ringe. 
 
- Ved oprykning flyttes du automatisk op i næste klasse og starter til sidst i din nye klasse 
 



Adresse: Ørsted Hestehave 10, 4623 Lille Skensved. (Alternativt Åbakkevej 5, 4130 Viby Sj.) Det 
er samme sted - men GPS koordinater der kan variere. 
 
Parkering: På marken, langs hegnet tæt på ringene med undtagelse af hvis det har regnet meget, så 
bliver det langs vejen. Dette præciseres på dagen. 
 
Stævneleder og tlf. på dagen: Helle Larssen: 40103373  
 
Præmieoverrækkelse: Vil foregå efter at alle klasser er afholdt.  
 
Vi tager det som en selvfølge at I samler op efter jeres hund på hele arealet – der vil være ophængt 
poser til dette formål. 
 
 

Da al overskud fra dette herlige arrangement går til afholdelse af Open European 
Championship i Heelwork To Music & Freestyle den 22. + 23. oktober i Sorø må I endelig 

huske småpenge til: ☺☺☺☺ 
 
SANDWICH, SODAVAND, KAGE, KAFFE, TE OG VORES FABELA GTIGE LOTTERI!!! 
 
 
- Der vil være mulighed for at købe lækker frokost i form af hjemmelavede sandwich samt 
mulighed for at købe sodavand. 
 
- Der vil være salg af veltilberedte kager, samt kaffe og te. 
 
- Der vil være en bod med et utal af forskellige træktov og andre gode ting til din hund. 
 
- Sidst men ikke mindst sælges der lodder af 10 KR stk. til vores OEC lotteri med FLOTTE 
præmier som gaveposer, udstillingstelt, hundesvømning, gavekort, foder, godbidder, enetimer, 
skåle, tasker, stole, bøger, gavekort til foto af din hund og meget meget mere…….. 
 

Hvis du allerede nu vil være sikret lodder er det muligt at reservere dem på mail: 
dennisogsidsel@privat.dk Lodderne skal afhentes og betales inden kl. 10 i lotteriteltet på dagen. 

 
Vi trækker vinderne lige inden præmieoverrækkelsen!!! 

 
Vi glæder os meget til en hyggelig dag i rally’ ens tegn.:-) 

 
Mange hilsner 

Fundraising Gruppen 
 

 
 

                                    


