Välkommna till LCK Svealands klubbmästerskap
den 20 oktober 2018
Mimulus, Karlstad
Domare: Anders och Lena Junkergård
Provledare: Christian Magnusson
Klubbmästerskapet är öppet för alla medlemmar i LCK Svealand. Hundar som får delta är de raser som
hänföres till vinthundsgruppen, de urhundsraser som SvVK av SKK tilldelats rasansvar för (cirneco dell’
etna, faraohund, podenco canario, podenco ibicenco, och podengo portugues) samt basenji.
Klasser
• Licensierade - för hundar med giltig licens
• Veteraner - för hundar som har fyllt 9 år eller fyller 9 år under 2018
• Olicensierade samt bråkstakar - för hundar utan licens och hundar med licens men som inte kan
springa med andra
I klassen Licensierade lottas hundarna ihop två och två och springer så ett lopp.
I klasserna Veteraner och Olicensierade samt bråkstakar springer hundarna ett ensamlopp.
Anmälan
Anmälan sker med detta anmälningsformulär:
https://goo.gl/forms/obOEyypd4BbzedyU2
Betalning: 100kr till pg 56 31 50-2
Anmälningstid: till och med 8 oktober (även sista dag för betalning).
Första start beräknas till 10.00. Lottningen sker genom sluten lottning. Medtag egen munkorg, eget
täcke och vaccinationsintyg.
SvVK:s LC-regler och anvisningar tillämpas. Reservation för domarändringar, arrangören förbehåller sig
rätten att ställa in provet om yttre omständigheter så kräver. Munkorg ska sättas på och tas av utanför
startområdet.
Det finns möjlighet till ett begränsat antal licenslopp. Anmäl i förväg till lcksvealand@gmail.com Ange
om ni önskar lopp före eller efter tävlingen.
Krav för deltagande
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. SvVK:s LC-regler & anvisningar
gäller. Provet är öppet för hundar med oﬃciell lure coursing-licens, hundar utan licens och veteraner.
Alla deltagande hundar ska bära egen munkorg. Endast eget täcke (rött respektive vitt) får användas av
smittskyddsskäl. SJVFS 2010:45, 3 kap 3 §. Täcke krävs endast i klassen för licensierade hundar.
Servering
På Mimulus finns ett kafé som kommer att vara öppet för oss. Där kommer bland annat lunch och fika
att finnas till försäljning. För att underlätta hanteringen ska lunch förbeställas senast den 8 oktober
på: anettesimonsson@hotmail.com

Välj mellan:
a) Chili con carne med egenbakat bröd, ost. 85:b) Minestrone (grönsakssoppa) med egenbakat bröd, ost. 75:Betalas på plats. Kaﬀe och vatten ingår i lunchen.
Även kaka + kaﬀe/te kommer att finnas.
Övriga upplysningar
Christian Magnusson christian_magnusson@yahoo.se
Vägbeskrivning
Från Karlstad: Kör väg 63 mot Molkom. Efter ca 15 km, sväng vänster mot Forshaga. Efter 2 km ligger
fältet på höger sida.
Adress: Mimulus, Hösserud 320, 655 93 Karlstad
Pluskod enligt Google Maps: GH5J+H9 Karlstad N

