Hvordan forløber dagen til en LC konkurrence?
Vær forberedt på at der vil være en masse ventetid og at det bliver en lang dag.
En lang og god dag sammen med en masse dejlige hunde og deres mennesker.
Dagen starter med at der skal afleveres licensbøger i sekretariatet, på det tidspunkt som
er angivet i PM-et (praktisk meddelelse).
Det er meget vigtigt at overholde det tidspunkt. Kun de hunde der har fået afleveret
licensbogen til tiden, deltager i lodtrækningen til startrækkefølgen.
På det annoncerede tidspunkt bliver der lavet lodtrækning med de fremmødte hunde og
startlisterne bliver hængt op.
Her står hvilket løb din hund skal løbe i, hvilken farve dækken den skal have på og hvilken
hund den skal løbe sammen med.
I programmet er der plads til at notere startlisterne for de enkelte racer.
I startområdet er der et skilt hvor af fremgår hvilket løb man er nået til. Hold dig orienteret
og følg de anvisninger du får af starter/løbsudkalder.
Det er vigtigt at være klar ved starten. Er du ikke der når din hund skal løbe, kommer din
hund ikke til start.
Hunden skal have dækken og maske på når du går ind i startområdet, og masken må ikke
tages af, før du har forladt banen helt.
Efter alle hunde indenfor en race har løbet, bliver resultatet af første gennemløb hængt op,
samtidig med startrækkefølgen til andet gennemløb.
Mellem de 2 gennemløb er der en pause, hvor banen bliver lagt om, og officials og
dommere lige har en tiltrængt frokostpause.
Ca. en ½ time efter de sidste hunde har løbet andet gennemløb, er der
præmieoverrækkelse og derefter bliver licensbøgerne delt ud.
I licensbogen er noteret hvilken placering din hund har fået. Der kan f.eks. stå: 19/23.
Dette betyder at din hund er blevet nr 19 ud af 23 deltagende hunde. I bemærkninger kan
der stå Cert, DKLCCH. Dette betyder at din hund har fået Lure Coursing certifikat og
samtidig er blevet Dansk Lure Coursing Champion.

