KAF SENSOMMER CUP 2017
Kvistgård Agility Forening indbyder hermed til KAF SENSOMMER CUP den 16. – 17. september
2017.
Stævnet er godkendt som et DKK INTERNATIONALT STÆVNE, og afvikles i overensstemmelse med
DKK’s agilityreglement. Stævnet er samtidig finalestævne for DKK årskonkurrencer (Årets agility‐
hund, årets all‐round hund og årets hold).
Konkurrencerne vil blive afviklet på boldbanerne på Borsholm Idrætsanlæg, hvor der ligeledes vil
være god plads til tilskuere, stævnetelte og lignende.
STED, DATO OG TID
Borsholm Idrætsanlæg, Skibstrupvej 3, 3100 Hornbæk.
Lørdag den 16. september 2017 ‐ 1. start ca. kl. 08.15
Søndag den 17. september 2017 ‐ 1. start ca. kl. 08.15
Starttidspunktet vil – afhængig af deltagerantallet – kunne fremrykkes til kl. 08.00 (begge dage).
KLASSER
Følgende klasser udbydes:
KLASSER
AG1
AG2
AG3 med årets AG‐hund
AG3 med årets AG‐hund og CACIAG
SP1
SP2
SP3 med årets all‐round hund
SP hold med årets hold
AG hold med årets hold
AG‐finale (Årets agilityhund)

LØRDAG SØNDAG
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
X
X
X

Agilityklasse 3 lørdag tæller til DKK konkurrence om årets agilityhund.
Agilityklasse 3 søndag er en internationale AG‐klasse med CACIAG, og tæller ligeledes til DKK
konkurrence om årets agilityhund. Bemærk, at denne klasse afvikles om lørdagen af hensyn til AG‐
finalen i konkurrencen om årets agilityhund.
Agility‐ og springklasse 3 både lørdag og søndag tæller til DKK konkurrence om årets all‐round
hund.
Holdklassen tæller til DKK konkurrence om årets agilityhold.
DOMMERE
Endnu ikke fastlagt.

PRÆMIEPOLITIK
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at præmiepolitikken ved KAF Sensommer Cup 2017 IKKE følger
DKK's præmiepolitik.
DELTAGERGEBYR
Startgebyr for 1. start kr. 90,00 (ej senior).
Efterfølgende starter i officielle klasser samt alle seniorklasser kr. 60,00.
Startgebyr for holdklassen er kr. 300,00 pr. hold (1 x SP + 1 x AG).
I et forsøg på at tiltrække de yngre agilityudøvere, tilbyder vi igen i år gratis starter i juniorklasser‐
ne. Vi skal for en god ordens skyld bemærke, at juniorklasserne naturligvis vil blive afviklet i over‐
ensstemmelse med reglerne i DKK's agilityreglement.
TILMELDING OG BETALING
Tilmelding skal ske on‐line (www.hundeevents.dk/kafcup). Der er åbnet for tilmelding.
Deltagergebyret indbetales på KAF’s konto i Spar Nord, Reg.nr: 9056, Kontonr: 4586943915.
Det vil ligeledes være muligt at indbetale deltagergebyret via MobilePay (tlf. 42729168). Ved beta‐
ling via MobilePay, skal du foruden det samlede startgebyr lægge kr. 5,00 til betalingen til dæk‐
ning af bankens transaktionsgebyr.
Da vi ved de senest afholdte stævner beklageligvis har oplevet, at flere udenlandske deltagere
melder fra kort tid før stævnestart og uden gyldig grund, vil vi desværre ikke denne gang tilbyde
udenlandske deltagere mulighed for betaling ved ankomst.
OVERNATNING OG FORPLEJNING
Lige som ved tidligere stævner, tilbyder vi camping i tilknytning til stævnepladsen. Hvis du måtte
være interesseret i dette, bedes du angive dette sammen med din on‐line tilmelding.
Prisen for camping vil være 100,00 kr. pr. enhed pr. overnatning. Der vil være el inkluderet i prisen,
og der vil også være bademulighed i klubhuset.
Fredag og lørdag aften vil der være tilbud om grillmad. Menuen er endnu ikke fastlagt. Vi påregner
at spise omkring kl. 19.00 begge dage. Lørdag og søndag vil der endvidere være mulighed for at
købe morgenmad og frokost.
Morgenmad, frokost og aftensmad skal forudbestilles i f.m. on‐line tilmeldingen. Det vil ikke være
muligt at bestille måltider under selve stævnet, men det vil være muligt at købe kaffe og te, øl og
vand samt et begrænset udvalg af fastfood på stævneområdet til rimelige priser.
Priser:
Aftensmad fredag:
Aftensmad lørdag:
Morgenmad (begge dage):
Frokost (begge dage):

60,00 kr.
90,00 kr.
35,00 kr. pr. måltid
50,00 kr. pr. måltid

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING OG BETALING
SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER 2017.
Bemærk venligst, at din tilmelding først vil være gældende, når deltagergebyret er registreret ind‐
betalt hos vores kasserer. Bemærk ligeledes, at ALLE tilmeldinger og betalinger modtaget SENERE
end 3. september 2017, vil blive pålagt et ekstragebyr på kr. 150,00, som SKAL betales inden
stævnestart.
Side 2 af 3

Senest 3 dage før stævnet vil alle deltagere, som ved tilmelding har oplyst e‐mail adresse, modta‐
ge officielt stævne‐PM. Øvrige stævnedeltagere henvises til det stævne‐PM, som vil blive gjort
tilgængeligt via vores WEB‐site.
HUSK AT MEDBRINGE
Resultatbog, vaccinationsattest og forsikringspapirer. Vi spot‐checker forsikringspapirer og vacci‐
nationer under stævnet.
SÅDAN FINDER DU OS
Søg efter Borsholm Idrætsanlæg på www.krak.dk.
Har du spørgsmål til stævnet i øvrigt er du til enhver tid velkommen til at kontakte stævnelederen:
Poul Lerche
Drejervej 23
3100 Hornbæk
Tlf.: 49704485/21434475
E‐mail: poul@kaf‐agility.dk
Vi glæder os til at se jer :‐)
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