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Kære deltager ved DcH´s DM i Rally 2021 
 
Tillykke med din udtagelse til DM i Rally. 
 
Det er med stor glæde og forventning, at vi byder dig velkommen til DM i Rally 2021 i DcH. 
  
Arrangørerne har arbejdet hårdt for at lave et godt arrangement, og ser frem til at give jer en god 
oplevelse.  
 
Rallyudvalget vil igen i år være repræsenteret på pladsen, og vil bistå med de praktiske detaljer, 
besvare spørgsmål og hjælpe dig så godt, som det nu kan lade sig gøre. 
 
Lidt praktisk information: 

 Du kan sætte telt op ved banen på nærmere bestemte pladser fra fredag kl. 17. 
 Du  bedes venligst udfylde oplysningssedlen, så speakeren kan fortælle lidt om jer. Denne 

bedes fremsendt til formand-rally@dch-danmark.dk senest søndag den 15. september 
2021 kl. 18.00. 

 Der vil være lille en opvarmningsbane. 
 Banerne må ikke betrædes. 
 Du bedes sørge for, at din profil på klubmodul er opdateret med hundens korrekte 

fødselsdag og springhøjde. Er springhøjden ikke opdateret, sættes hunden til at spring 40 
cm.  

 Du bedes sørge for, at din DcH profil er opdateret med klub, tlf. nr. og mailadresse 
 Vi har tre vandrepokaler på spil: 

 
 Vinderen af DM 
 Ældste hund 
 Bedste udstråling. 
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Programmet: 
 
Start lørdag 
 
08.00 – 09.15 Indskrivning/registrering af deltagere i et lokale i idrætscentret. 
 
09.30 – 09.45 Orientering af fanebærere. Opstilling til indmarch. Kredsvis og uden 

hund. 
 
11.00 –  Orientering ved Rally banen, herefter går bedømmelserne i gang, 

opdelt i 2 grupper  
  
14.15   2. banegennemgang – opdelt i 2 grupper 
 
 
Søndag 
 
08.00   Startliste og finalebane offentliggøres ved Rallybanen 
 
09.00  Banegennemgang (de 18 hunde, der har lavest pointantal fra lørdag) 
 
09:15   Bedømmelse 
 
10.45  Banegennemgang (de 18 hunde, der har højest pointantal fra lørdag) 
 
11.00   Bedømmelse 

Efter sidste hund er bedømt, vil der være overrækkelse af pokal for 
ældste hund og bedste udstråling 

 
14.45 – 15.00 Opstilling til indmarch. 
 
15.00 – 16.00 Indmarch og præmieoverrækkelse og afslutning af DM 2021 
 
 
Du ønskes held og lykke på dagen.  
   
 
På rally udvalgets vegne 
 
Heidi Kaarup Johansen 


