”KUN FOR SJOV”
Synes du også agilitykonkurrencer var sjovere i de gamle dage?
Her blev der ofte udbudt forskellige For Sjov konkurrencer, hvor alle deltog på lige fod.
VAS arrangerer en række konkurrencer henover sommeren – indendørs i Sjællands Agilitycenter i Ringsted.
Alle størrelser hunde er velkomne, og der bliver måske en ”præmie” til den bedste i hver størrelse, ellers
må man nøjes med æren! Vi håber, at hver hund når min. 3 banegennemløb – og det er det bedste
gennemløb, der tæller.
Sæt kryds i kalenderen:

5. juni fra kl. 14-18 Pointklasse med Trumf Springbane. Man finder selv på en bane,
start og slutspring er dog obligatorisk. Fejlfri passage af tunnel, pose, flyv og hjul giver 2 point, fejlfri slalom
3 point og fejlfrie spring giver 1 point. Eet af springene giver 10 point, I ved bare ikke hvilket! Man kan ikke
blive disket eller få vægringer, og har f.eks. 30 sek. til at samle point i, derefter fløjtes der og man skal
hurtigst muligt tage slutspringet. Vinder er den, der har flest point – og i tilfælde af pointlighed vinder
hurtigste hund.

9. juli fra kl. 18-21 Tid-Fejl-Ud Agilitybane. Dommeren har fastsat en max.tid f.eks. 35
sekunder. Man løber banen, indtil tiden er gået eller man laver en fejl. Herefter gælder det om hurtigst
muligt at tage slutspringet og få stoppet tiden. Den fører, der når flest forhindringer på kortest mulig tid,
vinder klassen.

6. august fra kl. 18-21 Teknik og fart Agilitybane. Banen består af 2 dele: En teknisk svær
bane (tja, i ”gamle” dage var det bl.a. feltforhindringer og slalom ), som skal gennemføres fejlfrit, dvs.
alle fejl skal rettes, herefter løber man fartdelen, hvor der dømmes fejl og vægringer. Vinder er den hund,
der har færrest fejl og bedste tid.
MAX. antal tilmeldte pr. gang er 20 hunde og vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis der er under 10
tilmeldte.
Pris pr. gang: 50

kr

Tilmelding: Nærmere info kommer, bliver muligvis via NemTilmeld

