
 

Smuk & Smidig! 

Der vil være præmier til de 

hunde der placerer sig bedst i 

både Myndeklubbens 

udstilling den 4/7-2015 og LC 

konkurrencen.

Dommere 
Louis Dehaes, Belgien  

+ afventer (annonceres på www.myndeklubben.dk)  

Åbent for 

Alle hunde i gruppe 10 samt Pharaoh Hound, Cirneco,  

Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Podengo 

Portugues og Basenji 

Starttid 
8.45 - licensbøger afleveres mellem 07:00-08:00 

Stævneleder 
Lars Johansen, Spurvevang 7, DK-3450 Allerød 

+45 48143900 / +45 25160777 / spurvevang@youmail.dk 

Tilmelding til 
Online: www.myndeklubben.dk eller stævneleder  

Lars Johansen.  

Tilmelding er bindende! 

Betaling 
Ved onlinetilmelding 220 DKR 

Ved bankoverførsel 240 DKR. 

Reg.nr: 9570  konto:: 5595886.  

Homebanking: 9570 0005595886. 

Mærk betaling:  

“Tilmelding coursing + Stambogsnr. “ 

Udenlandske deltagere kan betale på stedet. 

Tilmeldingsfrist 
Tilmeldingstiden er fra den 25.5.2015 indtil det 

maksimale antal hunde (90) er nået. 

Præmier 
Der vil være præmier til de 3 bedst placerede hunde i 

hver race. Der uddeles Cert ifølge ”Regler for 

Nationale Lure Coursing stævner”.

National Lure Coursing konkurrence
5 .  j u l i  2 0 1 5

Det vigtige med småt... 
§Alle hunde skal bære løbsmasker under løbene. Deltagerne skal have deres egne masker med. §Hunden skal løbe med rødt og 

hvidt eller blåt dækken. Deltagerne skal have deres egne dækner med. § Hverken stævnets ledelse eller dets officials er ansvarlig 

for eventuelle skader der måtte ske på hundeejere, hundene eller officials. Ligeledes har de ingen ansvar over for løse eller 

bortløbne hunde. Ejeren af en hund er ikke ansvarlig hvis hans hund skader en anden under et løb eller Coursing. I alle andre 

tilfælde, har hundeejeren det fulde ansvar for sin hund. § Enhver form for doping er forbudt. Der kan blive taget 

dopingkontrolprøver. § Hundeejeren skal være medlem af Myndeklubben. Udenlandske hundeejere skal være medlem af den 

modsvarende udenlandske klub. § Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget 

senest 14 dage før konkurrencedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For 

øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccinationen skal forevises. Udenlandske hunde 

skal være rabies vaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Aalborg Hundecenter, Voerbjergvej, 9400 Nørresundby

http://www.myndeklubben.dk/
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