Praktiske meddelelser i forbindelse med Viborg Hunde Forums HTM konkurrence d. 28. og 29. juli
2018
Start-rækkefølge inkl. dommerliste og tidsplan kan findes på denne web-adresse: xxxxx
Vær opmærksom på, at alle tider er cirka tider og at det altid er handlerens ansvar at være klar til at gå i
ringen når vi når til jer i start-rækkefølgen.
Vi forventer at alle giver en hånd med, så konkurrencerne kommer til at glide. Hjælp de andre deltagere med
at sætte rekvisitter op, hold hund mv. hvis der er behov for det. Hvis du er sat på som DJ i din klasse, bedes
du møde når den foregående klasse slutter og sætte dig ind i hvordan anlægget virker og hvad din opgave
er. Har du ikke mulighed for at hjælpe i den klasse, bedes du selv prøve at finde en afløser.
Start-rækkefølgen vil blive tilpasset om aftenen d. 28, så de hunde der rykker op, kan starte i de rigtige klasser d. 29. Hold øje med de opdaterede startlister i hallen.
Musik skal afleveres ved musik check-in i MP3 format på USB stick. USB sticken skal være tydeligt mærket
med hund og handler navn. Et stick pr. hund pr. klasse (hvis en hund stiller op i to klasser, skal to have 2
sticks med – dette gælder også træningsklassen).
Giv venligst arrangørerne besked hurtigst muligt, hvis din tæve er i løbetid. Vi vil derefter lade dig vide hvor
hun må opholde sig indtil hun skal i ringen.
Der vil være gratis kaffe og the til rådighed hele dagen. Mc Donalds, Burger King, Sunset Boulevard og Bilka
findes indefor ca. 1 km fra hallen, hvis du vil køre efter frokost.
Underlaget i hallen er af virkelig høj kvalitet. Stødabsorberende og skridsikkert uden at brænde hundens
poter ved bratte stop og vendinger. Vi vil bede jer, hjælpe os med at passe godt på det, ved ikke at spilde
vand, når I giver hundene vand inde i hallen. Hvis I vil have vand i jeres bure, så hav en presenning eller
noget andet vandtæt underlag med, som I kan sætte buret på. Hvis I bruger vand uden for buret, skal det
også stå på noget vandtæt. Ligeledes vil vi bede jer respektere, at udendørssko ikke er tilladt i hallen og
have indendørs-sko med.
Der er gode parkeringsforhold rundt om hallen, men parker pænt, så der er plads til alle så tæt på indgangen
som muligt.
Adresse: Læsøvej 6B, Viborg
Vi glæder os til at se jer til Viborg Hunde Forums Summer Camp.
Med venlig hilsen Miriam Søndergaard, Helle Larssen og Emmy Simonsen

