PAAS WEDSTRIJD 27 MAART 2016
Ook dit jaar organiseren we weer een wedstrijd op 1ste Paasdag. Deze wedstrijd telt ook mee
voor de Challenge Cup.Er wordt gelopen in 3 klassen. Iedereen krijgt 4 schapen.
De 1ste klasse is lopen op 12 uur. De handler mag de hond voor de outrun bij de paal leggen
en zelf bij de schapen gaan staan om de hond mooi achter de schapen te sturen,daarna loop je
op 12 uur terug naar de paal, en van daar uit het parcours. Aan het eind een schaap pakken en
onder controle houden.
Bij de klasse 2 moet je de schapen wegdrijven,terwijl je achtter de schapen loopt en de hond
stuurt. Voor de outrun mag je de hond bij de paal leggen en bij de fetchpoort gaan staan.Als
de hond achter de schapen is loop je achter uit naar de paal en loopt van daar af wegdrijvend
het parcours.An het eind een schaap ppakken en even onder controle houden
De klasse 3 handlers moeten vanaf de paal de hond sturen en zo het parcours lopen. An het
eind moeten ze 2 van de 4 schapen afscheiden .
Alle deelnemers moeten als laatste de schapen weer netjes opzetten voor de volgende
deelnemer.Hiervoor kan je 10 punten krijgen. Belangrijk is dat je niet wegloopt voordat de
volgende hond de schapen over heeft genomen. Dan pas lijn je je hond aan en loopt zonder te
storen via de buitenkant het veld af. Oefen dit dus goed met je trainer,want dit is een
belangrijk onderdeel.
De jury is Henk Verhoeven,die na 6 deelnemers uitleg geeft over de verrichtingen.
Het inschrijfgeld is 15,00 Euro per hond,te voldoen liefst gepast voor de wedstrijd.
Inschrijven betekent betalen tenzij er een geldige reden is.
Inschrijven kan via een mail te sturen naar: margaretjurgens@gmail.com onder vermelding
van de voor-en achternaam van de Handler, de naam van de hond(en) en de klasse waarin
men wil starten .
n.b.Ik stuur altijd een bericht terug dat je bent ingeschreven,of dat het vol is. Hoor je dus
niks,dan heb ik je mail niet ontvangen.
Het wedstrijd terrein ligt aan de Jachtlaan tegenover nr.8 in Middelbeers
Catering is aanwezig. Voor meer info kan je bellen 013-5141837
Ik wens iedereen een sportieve en leerzame wedstrijd toe .
:
Margaret Jurgens

