Lure coursing-prov
14-15 juli 2018 i
Knallasbenning, Avesta
Domare: Susanne Leifors och Thomas Brandt
Provledare: Camilla Johansson och Karin Hurtig

Lördag 14 juli 2018
Ras

Antal

Incheckning

Faraohund

3

6.00-7.00

Galgo español, hanar

10

6.00-7.00

Galgo español, tikar

13

6.00-7.00

Greyhound

4

6.00-7.00

Irländsk varghund

3

6.00-7.00

Sloughi

1

6.00-7.00

Saluki, hanar

13

6.00-7.00

Saluki, tikar

19

6.00-8.00

Borzoi

9

7.00-9.00

Afghanhund

8

7.00-9.00

Skotsk hjorthund

4

7.00-9.00

Podengo português, pequeno

1

7.00-9.00

Italiensk vinthund, klass 1

7

7.00-9.00

Italiensk vinthund, klass 2

5

7.00-9.00

Totalt lördag

100

OBS! För att din hund skall få deltaga måste den ha genomgått incheckning under den tid som anges och
hundens licensbok med giltigt årsmärke eller den nya licensboken skall vara inlämnad i sekretariatet. Vi kommer
inte att ha någon incheckning kvällen före, vänligen respektera detta.
På grund av bankernas ovilja att hantera kontanter kommer ev. återbetalningar av anmälningsavgifter att ske
elektroniskt efter provet. En administrativ avgift på 40kr tas ut i enlighet med gällande regler. För att få
anmälningsavgiften tillbaka pga skada krävs veterinärintyg.
Vi kommer att hålla sluten lottning, lottning sker löpande när alla hundar i en ras är incheckade.

Första start beräknas till kl 8.00. Medtag egen munkorg, eget täcke, licensbok med giltigt årsmärke eller den nya
licensboken och vaccinationsintyg. OBS! Eget täcke är ett måste, vi kommer inte att tillhandahålla lånetäcken.
SvVK:s LC-regler och LC-anvisningar gäller. Munkorg sätts på/av utanför provområdet. Start sker genom
ryggdunk. Reservation för domarändring, arrangören förbehåller sig rätten att ställa in provet om yttre
omständigheter så kräver. Vid mycket varmt väder kommer LCK Svealand att tillämpa Regler för lure coursing
prov kap. 1.4 vilket kan medföra att provet blir inställt (Force Majeure). LCK Svealand kommer då inte att betala
tillbaka anmälningsavgiften.
Fika och lunch
Vi kommer att ha en servering med fika och lunch. Lunchen kostar 80kr/person inklusive dricka och ska
förbeställas på ulrika.ernving@gmail.com. Ange vilken av följande rätter som önskas:
- Grönpepparpasta med skinka och persiljepesto
- Dillpotatis med lax och grönkålssalsa (fri från mjölk, ägg, gluten)
- Havre-och-röda-bönor-sallad med kikärtspasta (vegansk)
Camping
Uppställningsplats för husvagn/husbil finns intill fältet, dock utan el. Campingen är i samband med detta prov
gratis.
Vägbeskrivning
Fältet ligger i Knallasbenning strax utanför Avesta. Koordinater enligt hitta.se: N 60° 9' 48.64", E 16° 2' 44.22"
Från Avesta Dalahästen
Kör väg 68 mot Örebro. Efter 2 km sväng höger in på Axel Johnsons väg mot Snickarbo. Kör rakt igenom tre
rondeller och fortsätt in på Älvnäsleden. Efter 4 km sväng vänster mot Olofsfors/Knallasbenning. Efter drygt 3
km är ni framme, vid skylt Norrtjärnsvägen. Parkera på anvisad plats.
Från Norberg
Kör väg 69 mot Hedemora. Efter 13 km sväng höger mot Olofsfors. Efter knappt 4 km är ni framme, vid skylt
Norrtjärnsvägen. Parkera på anvisad plats.
Från Hedemora
Kör väg 69/70 söderut. Tag av väg 69 mot Fagersta och Grådö. Efter 11 km sväng vänster mot Olofsfors. Efter
knappt 4 km är ni framme, vid skylt Norrtjärnsvägen. Parkera på anvisad plats.
Närmaste djursjukhus
Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, 0220-458 00
Kontaktpersoner
Christian Magnusson, 070-581 53 31
Karin Hurtig, 070-215 22 29
Eftersom vi är på lånad mark, är det självklart att vi plockar upp allt synligt efter oss och våra hundar! Använd
uppsatta sopsäckar.
Välkomna och lycka till!

Vi tackar våra sponsorer!

Lure coursing-prov
14-15 juli 2018 i
Knallasbenning, Avesta
Domare: Susanne Leifors och Thomas Brandt
Provledare: Camilla Johansson

Söndag 15 juli 2018
Ras

Antal

Incheckning

Whippet, klass 1

12+36

6.00-7.00

Basenji

7

7.00-8.00

Whippet, klass 2

24+21

7.00-9.00

Totalt lördag

100

OBS! För att din hund skall få deltaga måste den ha genomgått incheckning under den tid som anges och
hundens licensbok med giltigt årsmärke eller den nya licensboken skall vara inlämnad i sekretariatet. Vi kommer
inte att ha någon incheckning kvällen före, vänligen respektera detta.
På grund av bankernas ovilja att hantera kontanter kommer ev. återbetalningar av anmälningsavgifter att ske
elektroniskt efter provet. En administrativ avgift på 40kr tas ut i enlighet med gällande regler. För att få
anmälningsavgiften tillbaka pga skada krävs veterinärintyg.
Vi kommer att hålla sluten lottning, lottning sker löpande när alla hundar i en ras är incheckade.
Första start beräknas till kl 8.00. Medtag egen munkorg, eget täcke, licensbok med giltigt årsmärke eller den nya
licensboken och vaccinationsintyg. OBS! Eget täcke är ett måste, vi kommer inte att tillhandahålla lånetäcken.
SvVK:s LC-regler och LC-anvisningar gäller. Munkorg sätts på/av utanför provområdet. Start sker genom
ryggdunk. Reservation för domarändring, arrangören förbehåller sig rätten att ställa in provet om yttre
omständigheter så kräver. Vid mycket varmt väder kommer LCK Svealand att tillämpa Regler för lure coursing
prov kap. 1.4 vilket kan medföra att provet blir inställt (Force Majeure). LCK Svealand kommer då inte att betala
tillbaka anmälningsavgiften.
Fika och lunch
Vi kommer att ha en servering med fika och lunch. Lunchen kostar 80kr/person inklusive dricka och ska
förbeställas på ulrika.ernving@gmail.com. Ange vilken av följande rätter som önskas:
- Grönpepparpasta med skinka och persiljepesto
- Dillpotatis med lax och grönkålssalsa (fri från mjölk, ägg, gluten)
- Havre-och-röda-bönor-sallad med kikärtspasta (vegansk)
Camping
Uppställningsplats för husvagn/husbil finns intill fältet, dock utan el. Campingen är i samband med detta prov
gratis.

Vägbeskrivning
Fältet ligger i Knallasbenning strax utanför Avesta. Koordinater enligt hitta.se: N 60° 9' 48.64", E 16° 2' 44.22"
Från Avesta Dalahästen
Kör väg 68 mot Örebro. Efter 2 km sväng höger in på Axel Johnsons väg mot Snickarbo. Kör rakt igenom tre
rondeller och fortsätt in på Älvnäsleden. Efter 4 km sväng vänster mot Olofsfors/Knallasbenning. Efter drygt 3
km är ni framme, vid skylt Norrtjärnsvägen. Parkera på anvisad plats.
Från Norberg
Kör väg 69 mot Hedemora. Efter 13 km sväng höger mot Olofsfors. Efter knappt 4 km är ni framme, vid skylt
Norrtjärnsvägen. Parkera på anvisad plats.
Från Hedemora
Kör väg 69/70 söderut. Tag av väg 69 mot Fagersta och Grådö. Efter 11 km sväng vänster mot Olofsfors. Efter
knappt 4 km är ni framme, vid skylt Norrtjärnsvägen. Parkera på anvisad plats.
Närmaste djursjukhus
Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, 0220-458 00
Kontaktpersoner
Christian Magnusson, 070-581 53 31
Karin Hurtig, 070-215 22 29
Eftersom vi är på lånad mark, är det självklart att vi plockar upp allt synligt efter oss och våra hundar! Använd
uppsatta sopsäckar.
Välkomna och lycka till!

Vi tackar våra sponsorer!

