MAXI ZOO CUP.
3 dages officiel DKK agilitystævne.
17. til 19. maj-2012.
”Double Up”

Sidste tilmeld: 30.april
på www.dkk-viby.dk

Torsdag: 2 klasseløb
i spring & agility
& udtagelse løb for landshold

2 DM
udtagelser
& evt. EOkvalifikation

18.& 19.maj

Stævnet afvikles på store boldbaner tæt på Århus midtby og ved siden af DKK-Viby’s træningsarealer.
Adressen er: Mølleengen, Lokesvej, 8230 Åbyhøj.
Se kort på www.dkk-viby.dk under praktiske oplysninger.
Regler for Maxi Zoo cup vil du kunne finde på www.dkk-viby.dk

DKK-Viby indbyder til 3 dages officiel agilitystævne med MAXI ZOO CUP·
Torsdag har du 2 chancer for en ”pind” i klasseløbene
Forplejning:
Gratis !!!!

Indkvartering:
Der er mulighed for at
campere på klubbens arealer
fra onsdag aften – mulighed
for et varmt bad i det omfang
varmtvandsbeholderen kan
følge med.
Strøm: 100-kr.
I Århus og omegn er der mange
andre muligheder for overnatning,
søg på www.degulesider.dk

Alle dage er der mulighed for at
købe mad/drikke til fornuftige priser.
Morgenmad: Alle dage.
Middagsmad: Burger/pølser.
Tor/fredag aften: Et godt måltid
mad til 69-kr. – ½ pris til børn under
12 år.
Der betales ved tilmelding.
Tjek menu på www.dkk-viby.dk

Maxi ZOOcup: Det samlede
vinderhold får hver især
gavekort til en værdi af 1500-kr.

Torsdag, 2 x klasseløb i agility og spring – 1. afdeling af MAXI ZOO holdcup
fredag, SPÅben (DM-udtag), AGÅben(DM-udtag) & Klasseløb – Finalen i MAXI ZOO holdcup
Lørdag, SPÅben (DM-udtag), AGÅben(DM-udtag) & Klasseløb
Alle dage er der naturligvis også Senior & Juniorklasser.

Den endelige rækkefølge vil kunne ses i programmet, der ligger til download ca. 1 uge før. www.dkk-viby.dk

Priser: Første start: 125-kr, efterfølgende starter: 55-kr.
Senior dog 55 kr. for alle starter.
Hver deltager på Maxi Zoocup 50-kr.(for begge løb)
Beløbet indsættes på konto nr: 1909 -5909 943 142
Stævneleder: Thorleif Juul Nielsen

Dommere:
• H.P. Dinesen
• Kurt Jensen
• Sophie Juul Nielsen
• Morten Juhl Hansen
• Per Vestergaard
• Erling U. Rasmussen

