
Royal Canin Cup - Herning Open 2017 

Nordens største brugshunde konkurrence! 

Den traditionelle årlige brugshunde konkurrence Royal Canin Cup - Herning Open 
afvikles på Schæferhundeklubben Kreds 14`s træningsplads på Lollandsvej 8, 7400 
Herning i weekenden 22. og 23. juli 2017. 

Der konkurreres IPO 1, 2, 3 i lydighedsøvelser vekslende med forsvarsarbejde, så der 
vil være masser af hundearbejde at se på hele weekenden, hvor der er gratis adgang 
for publikum.  

Dygtige brugshundefolk fra hele Danmark kommer til konkurrencen. Sidste par år har 
der været langt over 30 hold. Hvert hold består af 2 ekvipage (1 ekvipage i lydighed 
og 2. ekvipage i forsvarsarbejde), hvor det så gælder for holdet samlet at opnå flest 
point. 

Konkurrence er åbnet for alle hunde, der betegnes ”brugshunde”. Der er således ikke 
kun schæferhunde med, men også Rottweiler, Doberman, Schnauzere m.v. 

Konkurrencen bedømmes af 2 internationale dommere, der begge selv er/har været 
elitehundefører.  

Hele weekenden kan man følge resultaterne på www.kreds14.dk  

Dommere til dette års Royal Canin - Herning Open: 
Lydighed: 
B: Heinz Gerdes (dømmer til WUSV 2017 i Tilburg i grp. B) 

Forsvars arbejde:  
C: Dirk Stocks (dømmer dette års BSP i grp. C) 

Figuranterne til Herning Open 2017 bliver: 

Schæferhundeklubbens udvalgte trup som skal løbe VM i 2018. Navne tilgår senere. 

Kort 

Lang:  

Pris pr. hold er 350 kr.  

Tilmeldingen er først registreret, når pengene er modtaget. Tilmeldingen er bindende. 

Tilmelding starter efter DM er afholdt. 

Praktiske oplysninger:
Starttider udleveres i sekretariatet fra fredag kl. 15 - 17



Fredag - Kantinen og sekretariatet åbner fra kl. 15 - mulighed for "grill selv menu" 
pris pr. person kr. 125,- ekskl. drikkevarer. Bestilling kan ske pr mail.  

Lørdag - Kantinen og sekretariatet er åben fra kl. 06.30 - mulighed for morgenmad. 
Indmarch med hunde kl. 7.30 og velkomst - konkurrence start kl. 8.00 - 
Konkurrence slut ca. kl. 16.30. 
Kantinen tilbyder grillpølser, sandwich og drikkevarer til frokost. 
Kl. ca. 19 er der festmenu - helstegt gris med diverse tilbehør - pris pr. person Kr. 
150,- ekskl. drikkevarer. 
Tilmelding lørdag inden kl. 16 i sekretariatet. 

Søndag - Kantinen er åben fra kl. 07.00 - mulighed for morgenmad. 
Konkurrence start kl. 08.00
Indmarch med hunde og præmieoverrækkelse ca. kl. 16.30. 

Kantinen tilbyder grillpølser, sandwich og drikkevarer til frokost. 

DET ER IKKE TILLADT AT MEDBRINGE EGNE DRIKKEVARER I KLUBHUSET 
ELLER I TILSKUERTELTET OG FESTTELTET! 

Støt i stedet op om arrangementet med Kreds 14's drikkevarer til favorable 
priser.

OBS! 
RESULTATER PRINTES UD UMIDDELBART EFTER PRÆMIEOVERRÆKKELSEN! 
Endvidere kan du følge resultaterne (prædikater) løbende på hjemmesiden. 

Banen: 
Deltagere kan frit træne på banen op til Herning Open 2015
Banen er den sædvanlige bane, med træskjul 

Overnatning:
Der kan frit overnattes i campingvogn/telt på pladsen bag klubhuset 
Der er mulighed for at få strøm til lys og køleskabe.  
Der opkræves pladsgebyr pr. dag a` 50 kr.  

Bad mulighed for bad:
Prisen for entre og bad er 40 kr,- når du nævner at du kommer fra 
Schæferhundeklubben.  
DGI Huset Herning, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning tlf. 96 26 74 00 

Camping Udlejning:
For leje af campingvogn til vore stævner. Campingvogne opstilles på pladsen.  
Kontakt: Herning Campingudlejning på 97 12 15 16 eller 29 46 75 66 
Se også www.herning-campingudlejning.dk 


