
                                                                                             

Kære deltager i LC-konkurrencen i Roskilde 
søndag 7. september 2014 

 
Store Hestedag 
LC konkurrencen afholdes samtidig med Store Hestedag på Roskilde Dyrskueplads. Vi skal være lige syd for selve 
Dyrskuepladsen. Toiletter og boder med mad og drikke og andre gode ting er inde på selve pladsen. Derfor vil du 
få tilsendt adgangsbilletter pr. post direkte fra Store Hestedags arrangør. 

 

Mødetidspunkt 

Indlevering af licensbøger lørdag mellem 12.00 og 14.00 og lige efter udstillingen slutter, i det grønne telt på 

udstillingen. 

Søndag  mellem 07.00 og 08.00 i sekretariatet på LC pladsen. Herefter vil lodtrækningen om startrækkefølgen 

finde sted. (Stævneleder telefon +45 25 16 07 77) 

Kørselsvejledning     (GPS KORDINAT: 55.618818, 12.076238) 

Kommer du fra øst eller vest ad E21, skal du dreje af ved frakørsel 12, Rute 6 mod Roskilde S/Køge/ Lufthavn. Kør 

mod syd mod Køge. Efter ca. 700 m drej til højre af Vor Frue Hovedgade, efter ca. 200 m til højre af 

Poppelgårdsvej. Efter ca. 600 m drejer Poppelgårdsvej skarpt til ve, du fortsætter ligeud af en grusvej (Darupvej) 

der går langs med hegnet ind til Dyrskuepladsen.  

 

Katalog kan købes for 20 kr. 

 

Medbring: Licensbog, mundkurv og løbsdækkener.  

 

Start 

Konkurrencen starter kl 08.45  

Efter 1. gennemløb vil resultaterne og lodtrækning til 2. gennemløb blive slået op. 

  4 +   2     Basenji  

  2 +   2     Borzoi 

  3 +   6     Afghansk Mynde 

14 + 13     Whippet 

  7 + 15     Saluki 

  0 +   2     Sloughi 

  5 +   5     Pharaoh Hound 

  1 +   2     Podengo Portugues Lille 

  3 +   2     Galgo Espanol 

  1 +   1     Greyhound 

  0 +   2     Irsk Ulvehund 

  0 +   2     Italiensk Mynde 

  0 +   2     Magyar Agar 

 

 Præmieoverrækkelse 

Ca. ½ time efter sidste gennemløb bliver de endelige resultater offentliggjort og præmieoverrækkelsen vil finde 

sted.  

Smuk og Smidig 

 

Regler 

Se ”Regler for Nationale Lure Coursing Stævner”: 

http://www.myndeklubben.dk/coursing/pic/div/reglernatlc2013.pdf 

 

Forplejning 

Der vil være masser af muligheder for at købe mad og drikke på ”Store Hestedags” stande & cafeer. 

Vi glæder os til at se dig og håber, at alle får en dejlig dag. 

Myndeklubbens Lure Coursingudvalg. 

.  


