LCK Södra Sverige
välkomnar till Nationellt LC prov
för vinthundar och gr 5
på Hovdala 14-15 april 2018

Första start kl 08:00 båda dagar
Lördag
ras

antal

veterinärbesiktning

lottning

Italiensk vinthund kl 1 6

06:30-07:00

7:15

Domare: Ingrid Ekholm Ydreborg och Robert Dirksen
Piloter: Thomas Ankarås, Ulf Lundblad och Jerker Olin
Sekreterare: Jeanette Sällström
Provledare: Jenny Hamberg och Jerker Olin

Italiensk vinthund kl 2 6

06:30-07:00

7:15

Podenco Ibicenco

6

06:30-07:00

7:30

Podengo Portuges

2

06:30-07:00

7:30

Regler och bestämmelser.
För att din hund ska få delta krävs att årsmärket för 2018 finns klistrat på
licensbokens baksida, alternativt har den nya licensboken, och att hunden har
giltig vaccination enligt SKK’s regler.

Whippet hanar kl 1

17

07:00-07:30

8:00

Whippet hanar kl 2

13

07:30-08:00

8:15

Whippet tikar kl 1

24

08:00-09:00

9:30

Whippet tikar kl 2

18

09:00-09:30

9:45

veterinärbesiktning

lottning

Alla hundar måste bära munkorg under sitt lopp. Hundarna ska bära rött eller vitt
täcke enligt lottningen. I övrigt gäller reglerna som du hittar här:
http://svvklc.se/index.php/dokument/regler-anvisningar

92
Söndag

Försäljning och mat.
Det finns ingen mat/fika till försäljning i klubbens regi men det finns
café/restaurang på slottet
Lottning kommer att ske dolt i sekretariatet.
Prisutdelning sker löpande under dagen
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in provet med kort varsel om vädrets
makter ställer till det och gör det omöjligt att genomföra provet.
Om du behöver stryka din hund, pga löp, skada eller annat, så maila gärna
det så snart som möjligt till jeanette.sallstrom@gmail.com
Du har då möjlighet att få tillbaka anmälningsavgiften minus 40 kr i adm avgift.
På bloggen hittar ni alltid den senaste informationen: http://vklcs.blogspot.com
Gilla oss på facebook: http://www.facebook.com/VKLCsodra

ras

antal

Afghanhund

6

06:30-07:00

7:15

Borzoi

10

06:30-07:00

7:15

Cirnecco de´ll etna

1

06:30-07:00

7:30

Magyar Agyar

1

06:30-07:00

7:30

Faraohund

5

07:00-08:00

8:15

Galgo E. hanar

10

07:00-08:00

8:30

Galgo E. tikar

15

07:00-08:00

8:30

Saluki hanar

18

08:00-09:00

9:30

Saluki tikar

17

08:00-09:00

9:30

Skotsk Hjorthund

2

09:00-09:30

9:45

85

Provplatsen

Veterinärbesiktning: Vänligen respektera de tider som är satta för respektive
ras. Då provet räknas som direkt EM-kvalificerande krävs det enligt
Jordbruksverkets bestämmelser att det finns tävlingsveterinär på plats trots att
det är ett nationellt prov. Enligt Jordbruksverkets bestämmelser ska alla
deltagande hundar veterinärbesiktigas innan första start och veterinären ska vara
på plats under hela provet. Det krävs ingen ombesiktning innan omgång två då
detta enbart gäller på internationella prov som går under FCI:s internationella
regler.
Funktionärers hundar besiktigas mellan kl 6:30-7:00 båda dagarna eller
under för rasen uppsatt veterinärbesiktningstid
I mån av tid kan man besiktiga sin hund tidigare än uppsatta tider, den
ras/kön som tiden "tillhör" går före i kön. Efter godkänd veterinärbesiktning
går en omedelbart och checkar in sin hund i sekretariatet!
Övrig information:
Vänligen respektera markerade P-zoner. Det är av yttersta vikt att detta
efterföljs då vi annars riskerar att mista möjligheten att vara här.
Placering av husvagnar och tält
För att förhindra brandspridning mellan husvagnar/husbilar (inklusive förtält)
skall dessa placeras så att avståndet till annan husvagn/husbil (inklusive
förtält) är minst 4 meter i alla riktningar. Detsamma gäller avståndet
mellan husvagn/husbil (inklusive förtält) och tält. Räddningstjänsten
Syd rekommenderar dock att ett minsta avstånd på 6 meter bör hållas för att
minska risken för brandspridning vid en eventuell brand. Avståndet mellan två tält
skall vara minst 3 meter i alla riktningar.
Parkeringen kommer att ligga ca 400m från start. Vi kommer att ha
ljudanläggning vid parkeringen men vänligen observera och respektera att DET
FINNS INGEN MÖJLIGHET ATT PARKERA VID STARTEN!
LCK Södra Sverige önskar alla provdeltagande hundar och ägare lycka till!

