PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM National Show 2017
Fredag

Fri träning på Agilityplan *** Även de som inte skall tävla är välkomna***
Gristräning kl 16.00 samlingsplats meddelas vid anmälan.

Lördag
På Agilityplan

08.00-08.30 Träning agility. ***Även de som inte skall tävla är välkomna!***
08.30-09-00 Banbyggning och bangång.
09.00-14.00 All Agility är mellan dessa tider.
Man bryter för lunch när det passar.
Alla raser är välkomna.
Kontakt person för all agility
britta@jrtc.se eller 073-8153640

På Lydnasplan

10.00-14.00
Rallylydnad. Alla
Därefter
Samling för startande i Lydnad.
Platsliggning i lydnaden samt efter detta,
lydnads-KM och lydnads-Ettan sist Annan ras
Sist utses dagens bästa svansviftare. Hunden skall vifta svans så länge som
möjligt utan uppehåll.
Om tid finns ringträning inför utställningen.
Man bryter för lunch när det passar.
Alla raser är välkomna.
Kontakt person för all rallylydnad och lydnad
britta@jrtc.se 073-815 3640.

På utställningsplatsen

14.00 Juniormästerskap och öppenklass mästerskap
16.00 Dagens bästa svansviftare. Hunden skall vifta svans så länge som möjligt
utan uppehåll.
17.00 Terrier Race KM. Bara för hundar anmäla innan kl 14.00
18.00 Apporteringstävling. Anmäl på plats 20:- Pris till dagens snabbaste hund.
19.00 Grillfesten börjar. Vid utställningsplasen Föranmälan gäller.
Kontakt person för festen britta@jrtc.se 073-815 3640.
Ca.20.30
Prisutdelning för dagen aktiviteter.
21.00 Auktion av skänkta saker. Skänk en gåva som kommer att säljas på aktionen.
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T.ex. tavlor, hundsaker hemliga paket osv. Lämnas in i info tältet under
dagen.
Ca0000000

Stänger musiken.

Söndag
09.00-10.00
Sekretariatet öppet för insläpp. Valpar och unghundar har företrädde.

OBS ny tid
10.00 Utställningen börjar Domare Mr Dessie Mackin. GB.
Döms efter JRTC of Swedens klassindelningen.
Ca. 12.00Lunch.
Ca.12.45Utställningen fortsätter med Barn med hund och Juniorklasserna.
Därefter till klasserna är slut.

Klubbshopen öppen under hela dagen
LOTTERI UNDER BÅDA DAGARNA MED STORT PRISBORD.
Efter utställningen hoppas vi på ett handtag av så många som möjligt med att riva ner och
plocka undan.

Styrelsen för JRTC of Sweden hoppas
Ni får en trevlig helg.
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