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Kære alle, 

 

Tak for din tilmelding til BCKs HTM konkurrence d. 21.11.2015 i Sorø Hallen,  

Ringstedvej 20, 4180 Sorø. 

 

Du finder en vejbeskrivelse her: 

http://maps.google.dk/maps?hl=da&um=1&ie=UTF-

8&q=sor%C3%B8+hallerne&fb=1&split=1&gl=dk&view=text&latlng=12528978673104077799#. 

 

Konkurrencen starter kl. 16.30 i den lille hal lige til højre for cafeteriet. Check in af musik og 

resultatbøger kl. 16.00 – 16.20.  

 

Vi er i den heldige situation at der er mange tilmeldt til prøven, men for at være færdige i rimelig tid, 

vil for sjov klassen og færdighedsprøverne ekstra ordinært blive afviklet i en anden hal. Nemlig 

glashallen. Vi er klar over at det kan give nogle udfordringer i forhold til at holde sig orienteret om 

hvor langt man er nået. Der vil sikkert være sammenfald med nogle der deltager i begge discipliner, 

men det håndterer vi efterhånden som det kommer, og det kan være man går i ringen i for sjov klassen 

før den officielle klasse starter, men dommerne i for sjov klassen og færdighedsprøve ringen vil være 

meget fleksible.  

 

HTM klasse 1 starter kl. 16.30. Tidsplanen er ca. tider og man skal holde øje, så man er klar også hvis 

vi er forud for planen. 

 

 

Ca. tidsplan for HTM/Freestyle Ca. tidsplan for færdighedsprøver og for sjov 

Kl. 16.30 HTM klasse 1 Kl. 19.45 For sjov klasse 

Kl. 17.15 HTM klasse 2   

Kl. 17.45 HTM klasse 3 Kl. 20.00 FP 1, 2, 3 og Titelprøve 

Kl. 18.15 Freestyle klasse 3   

Kl. 19.00 PAUSE   

Kl. 19.30 Freestyle klasse 1   

Kl. 21.30 Freestyle klasse 2   

Kl. 21.45 Sandkasse   

Kl. 21.55 6+   

 

Husk til færdighedsprøven at medbringe pointsedlen udfyldt med hvilken rækkefølge øvelserne ønskes 

lavet, om en øvelse vælges fra samt hvad du ønsker at lave som valgfrit trick. 
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Regler og dommersedler til Heelwork To Music og færdighedsprøverne kan findes på 

www.dogdancingdk.wordpress.com  

 

Vi tager det som en selvfølge, at alle er villige til at give en hånd med i løbet af aftenen.  

 

På det tilsendte katalog er alle blevet tildelt en hjælpertjans. I bedes selv holde øje med hvad det er i 

skal hjælpe med, og i hvilken klasse. –og evt. selv bytte indbyrdes. 

 

Er din tæve i løbetid bør du meddele dette til Helle (cookie@mail.dk) snarest muligt. 

Vi finder et sted i hallen, hvor løbetidstæver kan opholde sig indtil de skal i ringen. 

Tæver i løbetid skal bære løbetidsbukser når de er i ringen. Der er giver dispensation til dette fra 

DKK. 

 

 

Mange hilsner 

Helle og Emmy 

BCKs HTM udvalg  
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