
                  Dansk Berner Sennenklub inviterer til 

Officiel LP1, LP2 og LP3 prøver 

hos  

Charagon´s Hundecenter. 
Dato: Søndag d. 30. Oktober 2022 kl 10 
Adr.: Kestrupvej 15, 6560 Sommersted 

Dommer: Marianne Jensen 
 

 
 Prøverne afvikles indendørs i hal 1, på kunstgræs. Hallen er isoleret, men ikke opvarmet, så klæd jer godt på. I 

bedes medbringe indendørs sko til når I færdes i hallerne, samt praktiske udendørs sko til lufteturerne. 
 Charagon´s Hundecenter har 1Ha indhegnet mark, hvor I på dagen kan lufte hunden i snor. 

 

 Der afvikles LP1, LP2 og LP3 på dagen, i nævnt rækkefølge. 
 I behøver ikke være her fra start til slut, men kan ankomme når jeres egen klasse starter, da der er 

præmieoverrækkelse efter hver klasse. 
 

 Løbetidstæver skal meddeles dagen inden prøven og de skal benytte løbetidsbukser i hallerne. Den løbske tæve 
må først medbringes i hallerne umiddelbart før de skal på banen og behøver derfor ikke møde op før de selv skal 
starte. Løbske tæver bedømmes som altid, som sidste hund, af alle, og udgår derfor af plaseringen i LP1 og LP2, 
da der er præmieoverrækkelsen efter hver klasse. Det vil derfor kun være en evt. løbsk LP3 tæve der kan 
bedømmes i umiddelbar forlængelse af de øvrige LP3 deltagere og derfor kan placeres. 
 

 Hunde er velkomne i lokalet i forlængelse af hal 2, men skal selvfølgelig være under konstant opsyn, så den ikke 
har mulighed for at besørge nogen steder indendørs. Hunden må gerne opholde sig i medbragt bur, uden 
konstant opsyn, når blot den er stille. Burer må stilles op i hal 2/opvarmningshallen og i lokalet i forlængelse 
heraf. 

 Der er adgang til toilet i lokalet ved hal 2. 
 
 
Ved spørgsmål eller kommentarer, kan Joanna kontaktes på tlf.: 2992 9086 eller mail: joanna@charagon.dk 

   
 

Tilmelding 
 Via Hundeweb 
 Tilmeldingsfrist senest d. 2/10 2022 
 PM tilsendes på mail ugen inden                                         

 

 
 

       Forplejning 
          Dagen igennem kan der købes sodavand, kaffe og 
              kage og til frokost en sandwich – med Spegepølse,  
              Rullepølse eller Kylling/Bacon. (Sandwich´s skal  
              forudbestiles) Pris for en sandwich er 40kr. 

 Bestil Sandwich på 2992 9086 senest d. 24/10 2022 
 
 
 

     

            Charagon´s Hundecenter er også              

 Skoven: Ønskes fritløb kan Charagon´s indhegnede Skov på   
 2,5Ha, beliggende 100m fra hallen anbefales.                             
 Badet: Hundesvømmebad, 3x14m bassin                                     
 Marken: Vil på stævnedagen være åben til luftning i snor        
 Banen: Græstræningsbane, til kommende udendørs stævner   

                 

 

Vi glæder os til at se jer                           

 

 

mailto:joanna@charagon.dk


 


