Raceledelsen for Flatcoated Retriever
Afholder uoff. markprøve A/C, åben klasse.
Søndag den 20. december 2020 ved Tønder.
Sted:

Præcis adresse følger, men det vil være i
nærheden af Bredebro nord for Tønder.

Mødetid:

kl. 08.00

Prøveleder:

Bo Hansen
Tlf.: +45 41 40 45 17

Dommere:

Lisa Nørgaard Poulsen
Christian Brix Søndergaard

Tilmelding:

Til formanden senest mandag den 30. november 2020
via mail til jorgen@falkeflatten.dk

Raceledelsen har igen i år fået mulighed for at arrangere en uofficiel A-prøve
(A/C-prøve) på åbenklasse niveau. Denne gang ved Tønder. Denne prøve er en
god mulighed for dig, som endnu ikke har prøvet at deltage på A-prøve, til at
prøve kræfter med den form for prøve. Prøven afvikles under uofficielle former,
med dommere, der vil guide dig igennem dagen, og samtidig kunne forklare
hvad en dommer ser på ved bedømmelse af en A-prøve. Raceledelsen ønsker at
give flere medlemmer en god oplevelse med afprøvning på en rigtig jagt, og
således øge medlemmernes interesse for at stille på DRK’s officielle A-prøver med
flatcoats.
Raceledelsen har valgt at prioritere de hunde og førere der endnu ikke har prøvet
at deltage på en A-prøve, ved tildeling af plads på prøven, men tager naturligvis
også imod tilmeldinger fra mere erfarne førere, som ønsker at stille en hund, der
(endnu) ikke har erfaring med A-prøve. Såfremt der ikke er uerfarne hunde/førere
nok til at fylde de 8 pladser, vil prøven blive fyldt op med øvrige interesserede,
uanset erfaringsniveau.
Prøven afholdes på fasaner og ænder og vil være en Rough Shooting bestående
af både walk-up og drev.
Raceledelsen vil umiddelbart efter lodtrækningen kontakte de heldige deltagere,
hvorefter prøvegebyret på 400,-kr skal indbetales til racens konto
Reg. nr.: 2720 Kontonummer: 0743552962 eller Mobilepay: 919181
Forplejning i løbet af dagen koster 155,- kr. pr. deltager og består af
morgenmad, frokost og kaffe. Betales sammen med prøvegebyr.
Tusind tak til vores sponsorer, der gør det muligt at afholde denne dag:

