KAF sensommer Cup 2020
2020-08-16
Kære agilityudøver !
Nu er der kun få dage til, at KAF sensommer Cup 2020 afvikles, og i den anledning vil vi gerne (endnu en
gang) takke for din tilmelding. Med dette PM vil vi forsøge at give dig lidt information om stævnet, og ikke
mindst en række praktiske oplysninger vedr. ankomst og indcheckning, starttidspunkter samt oplysninger
om forplejningsmuligheder m.m. under stævnet.
COVID-19 er i år en helt særlig udfordring i forbindelse med afviklingen af vores stævne. Der er derfor i dette PM medtaget et særligt afsnit om COVID-19 forholdsregler og retningslinjer, som vi vil bede dig om at
læse grundigt igennem, og bestræbe dig på at efterleve under din deltagelse i stævnet og dit ophold på
stævneplads, campingareal m.v.
Stævnet afvikles på:
Borsholm Idrætsanlæg, Skibstrupvej 3, Borsholm pr. 3100 Hornbæk.
Du finder idrætspladsen på www.krak.dk.
Ankomst og indcheckning:
Parkeringsmulighederne på Borsholm Idrætsanlæg dækker ikke vores behov. Vi har derfor lavet en aftale
med den lokale landmand om parkering på marken overfor idrætsanlæggets parkeringsplads, hvor AL parkering for stævnedeltagerne skal finde sted.
Den asfalterede P-plads er reserveret til stævnearrangør, dommere og leverandører.
Stævnesekretariatet vil både lørdag og søndag være åbent fra kl. 07.30. Du bedes forud for stævnet checke
de offentliggjorte startlister for, om du er blevet registreret i de rigtige klasser, og give besked ved ankomsten, hvis du er blevet registreret forkert. Hvis du endnu ikke har betalt for din stævnedeltagelse, skal betaling herfor ske ved ankomst, og INDEN din første start.
Hvis du deltager i klasse 1 skal du aflevere din resultatbog ved ankomst. Øvrige deltagere skal ikke aflevere
resultatbog, medmindre der skal skrives i den. Husk dog under alle omstændigheder at medbringe denne
samt hundens vaccinationsattest.
Program for stævnet:
Både lørdag og søndag vil første start være kl. 08.10. Banerne vil være åbne for banegennemgang 10-15
minutter før første start. I øvrigt henvises til den udarbejdede tidsplan for de to stævnedage.
Følgende vil være gældende i f.m. KAF sensommer Cup 2020:
▪ På hjemmesiden (www.hundeevents.dk/kafcup) kan du senest torsdag finde (og evt. downloade) de foreløbige startlister og tidsplanen for de to stævnedage. Hvis du har tilbudt dig som hjælper vil du også
kunne finde hjælperplanerne her.
▪ De endelige startlister vil være sat op på stævnearealet (ved ringene). Vi henstiller til, at du selv noterer/checker dit startnummer i de enkelte klasser på de ophængte startlister.
▪ Den fastlagte startrækkefølge i de enkelte klasser vil så vidt muligt blive overholdt. Startrækkefølgen i
de enkelte klasser tager i muligt omfang hensyn til, at deltagerne ikke skal løbe i flere ringe på samme
tid. Hvis du p.g.a. kollision med løb i den anden ring alligevel skal flyttes i klassen, bedes du aftale dette
med indsenderen inden klassen går i gang. Du vil som udgangspunkt kun kunne blive flyttet til først eller
sidst i klassen (eller den gruppe du skal gå bane med).
Bemærk, at der som udgangspunkt ikke vil blive givet ekstra banegennemgange. Det betyder, at du skal
være forberedt på at have gået bane på to forskellige baner, inden du løber på først den ene, og derefter den anden bane.
▪ I startområdet vil indsenderen føre en tavle med klassens startnumre. På denne markeres med en ring
om startnummeret når deltagerne har meldt klar, og når ekvipagen går på banen sættes der et kryds
over startnummeret. Derved skulle det være let for dig hele tiden at følge med i, hvor langt vi er nået i

▪

klassen.
Når du har afsluttet din banegennemgang bedes du kontakte indsenderen og meddele, at du vil løbe
klassen.
Til præmieoverrækkelserne udleveres ”værdikuponer”, som efterfølgende kan omsættes til brugspræmier i vores præmiebod. Præmieboden vil være åben i ca. ½ time efter hver præmieoverrækkelse. Begge dage overrækker præmier tre gange om dagen (ved afslutning af hhv. kl. 1, 2 og 3).

Vi håber meget på din positive medvirken. I sidste ende skulle det gerne medvirke til at smidiggøre den
samlede stævneafvikling ☺.
Camping og opsætning af stævnetelte:
Hvis du har bestilt plads til at campere på Idrætsanlægget, vil der være adgang til campingarealet fra fredag
kl. 15.00. Når du ankommer til anlægget bedes du - inden du kører ind - kontakte en af de tilstedeværende
arrangører, der vil sørge for at vise dig på plads på campingarealet.
Stævnetelte vil kunne opsættes på stævnearealet fra fredag kl. 17.00.
Forplejningsmuligheder:
Der vil ikke være salg af forplejning og drikkevarer på stævnepladsen (bortset fra forudbestilt forplejning).
Der vil selvfølgelig være adgang til hundevand ☺
Sidst men ikke mindst:
Vær med til at gøre KAF sensommer Cup 2020 til en god oplevelse for alle. Pas på din hund, dine medkonkurrenter og på arealet, og saml evt. efterladenskaber op efter dig. Husk på, at Idrætsanlægget også er vores faste træningsplads, og vi vil selvfølgelig gerne bibeholde det gode forhold vi har til anlæggets øvrige
brugere.

Vi glæder os til at se dig i Borsholm ☺
På vegne af Kvistgård Agility Forening
Poul Lerche
Stævneleder

SÆRLIGE COVID-19 FORHOLDSREGLER OG RETNINGSLINJER

Myndighederne har fastsat en øvre grænse på max. 100 personer for udendørs sportsarrangementer, og
stævneprogrammet (klassefordelingen) muliggør, at vi som udgangspunkt kan overholde dette – forudsat
at ikke alle tilmeldte deltagere opholder sig på stævnepladsen under hele stævnet
Vi henstiller derfor til at stævnedeltagere kun opholder sig på stævnepladsen umiddelbart før, under og kort
tid efter egen deltagelse – med mindre du skal være official, eller deltage i flere klasser.
Desuden henstiller vi til at stævnedeltagere kun I HELT NØDVENDIGT OMFANG medbringer evt. familiemedlemmer/venner som hjælpere og tilskuere.
Vi har ALLE (arrangører, dommere, officials, stævnedeltagere og tilskuere/pårørende) ET PERSONLIGT ANSVAR for at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer om afstand, personlig hygiejne (håndvask m.m.)
brug af værnemidler m.v.
Vi vil IKKE føre kontrol med, at alle efterlever retningslinjerne, men vi vil naturligvis skride ind/tage aktion,
hvis vi bliver gjort opmærksom på – eller selv erkender – at enkelte deltagere ikke udviser passende hensyn
over for øvrige tilstedeværende.
Derudover har vi truffet følgende forholdsregler, som skal muliggøre overholdelse af de sundhedsfaglige
retningslinjer og begrænsninger:
•

Stævneprogrammet (tidsplanen) er tilrettelagt, så stævnet kan afvikles klassevis (d.v.s. at alle løb i en
given klasse er afsluttet før den næste klasse påbegynder konkurrencerne).

•

Stævnepladsen vil være indrettet med god plads mellem de to konkurrenceringe, og – i modsætning til
traditionelle stævner – vil det være muligt at opsætte stævnetelte på 3 sider af hver konkurrencering.

•

Ved banegennemgange, hvor mere end 20 deltagere skal gå bane, vil banegennemgangen blive gennemført i to grupper. Følg venligst ringledere/officials anvisninger om, hvem der går bane i hvilken
gruppe.

•

Banegennemgangen er forbeholdt konkurrencedeltagerne, så evt. hjælp til banegennemgangen SKAL
foregå ”fra sidelinjen”, og ikke inde i ringen.

•

Ophold i start-/målområdet ved de to konkurrenceringe er forbeholdt de deltagere, som står umiddelbart overfor at starte eller netop har afsluttet deres banegennemløb. Vi vil gerne imødekomme jeres
individuelle behov for forberedelse af banegennemløbet, og vil derfor helst undgå brug af ”startbokse”,
men det kræver, at alle (ringledere/officials/stævnedeltagere) er indstillede på at hjælpe hinanden.

•

På toiletterne i klubhuset vil der være opstillet håndsæbedispensere, papirhåndklædder og håndsprit.
Vi vil naturligvis tilse rengøringsstanden på toiletterne med passende mellemrum, men hjælp jer selv og
hinanden, så vi kan opretholde et tilfredsstillende hygiejneniveau i hele weekenden.

•

Brug af køkken og klublokale er så vidt muligt forbeholdt stævnearrangør/officials. Bestilt forplejning
kan naturligvis afhentes i køkkenet, men vi henstiller til, at forplejning indtages udendørs (f.eks. på terrassen), medmindre vejrliget umuliggør det. I så fald vil vi sørge for, at forplejning kan indtages i klublokalet på forsvarlig vis.

•

Vi forventer, at AL camping vil ske på den store boldbane i passende afstand til selve stævnearealet –
med forbehold for, at vejrliget kan nødvendiggøre en ændring af denne beslutning.
Vi henstiller samtidig til, at overnattende stævnedeltagere og medfølgende familiemedlemmer begrænser sig til primært at opholde sig på selve stævnearealet i f.m. egen konkurrencedeltagelse.

SIDST MEN IKKE MINDST har vi underrettet Nordsjællands Politi om, at vi afholder agilitystævne i Borsholm.
Vi forudser, at politiet kan finde på at lægge vejen forbi idrætsanlægget i løbet af weekenden, og vi kan derfor kun opfordre ALLE deltagere m.fl. til at hjælpe os med at efterleve myndighedernes retningslinjer og
begrænsninger, så vi sammen kan forhindre, at myndighederne finder anledning til at afbryde stævnet i
utide
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LØRDAG DEN 22. AUGUST 2020

31

08.55 BG AG1 A lille+mellem (2 grupper)
09.10 AG1 A lille

16

09.30 AG1 A mellem

12

TID
07:30
08.00
08.15
08.35
08.50

RING 2
Banebyg AG1 B lille+mellem
BG AG1 B lille+mellem (2 grupper)
AG1 B lille
AG1 B mellem
Banebyg SP1 A

STARTER DOMMER

14
9

09.20 BG SP1 A stor (2 grupper)
09.35 SP1 A stor

30

10.35 AG1 B stor

28

Regin Reinhard

09.50 Banebyg AG1 B stor
10.20 BG AG1 B stor (2 grupper)

Regin
Reinhard

STARTER DOMMER

10.10 BG SP1 A lille+mellem (2 grupper)
10.25 SP1 A lille

15

10.45 SP1 A mellem
11.00 SLUT

13

Mark Fonteijn

RING 1
Banebyg AG1 A
BG AG1 A stor (2 grupper)
AG1 A stor

Maj-Brit Crone Høeg

TID
07.30
08.00
08.15

11.10 SLUT

11.15 Banebyg SP2 A lille+mellem og SEN stor

11.45 BG AG2 B stor og SEN mellem

11.45 BG SP2 A lille+mellem og SEN stor (2
grupper)

2

12.25
12.35
12.45
12.50
12.55

9
4
5

13.40 BG SP2 A stor og SEN mellem (2 grupper)
13.55 SP2A stor

19

14.10 SP SEN A lille
14.15 SP SEN A mellem
14.20 SLUT

2
3

33

15.50 BG AG3 A lille+mellem
16.00 AG3 A lille

8

AG3 A mellem
Banebyg SP3 A stor
BG SP3 A stor
SP 3 A stor

12.25 Banebyg AG2 A

12.55 BG AG2 A stor og SEN lille+mellem (2
grupper)
13.10 AG2A stor
13.30 AG SEN A lille
13.35 AG SEN A mellem
13.40 BG AG2 A lille+mellem og SEN stor (2
grupper)
13.55 AG2 A lille
14.05 AG2 A mellem
14.10 AG SEN A stor

19
2
3

11
5
6

14.20 SLUT
PRÆMIEOVERRÆKKELSE KLASSE 2

14.30 Banebyg AG3 A
15.00 BG AG3 A stor (2 grupper)
15.15 AG3 A stor

16.10
16.20
16.50
17.05

11
5
9

9

39

14.30
15.00
15.10
15.20
15.50

Banebyg AG3 B (CACIAG)
BG AG3 B lille+mellem
AG3 B lille
AG3 B mellem
BG AG3 B stor (2 grupper)

16.05 AG3 B stor
16.45 Banebyg SP3 A lille+mellem

17.15 BG SP3 A lille+mellem
17.25 SP3 A lille
17.35 SP3 A mellem
17.40 SLUT
17.45 SLUT
PRÆMIEOVERRÆKKELSE KLASSE 3

10
10

37

10
9

Mark Fonteijn
(Feltdommer AG3 B: Maj-Brit Crone Høeg)

BG AG2 B lille+mellem og SEN stor
AG2 B lille
AG2 B mellem
AG SEN B stor
Banebyg SP2 A stor og SEN lille+mellem

12.00 SP2 A lille
12.10 SP2 A mellem
12.15 SP SEN A stor

Jane E. Christensen
(Regin Reinhard)

12.15 AG SEN B mellem

Mark Fonteijn

18

Bonnik Bertelsen

11.55 AG2 B stor

Allan Carlsen
(Maj-Brit Crone Høeg)

11.15 Banebyg AG2 B

Mark Fonteijn

PRÆMIEOVERRÆKKELSE KLASSE 1

SØNDAG DEN 23. AUGUST 2020

11.00 SLUT

10.10 BG AG1 C lille+mellem (2 grupper)
10.25 AG1 C lille
10.45 AG1 C mellem
11.00 SLUT
PRÆMIEOVERRÆKKELSE KLASSE 1

32

12.00
12.05
12.15
12.25
12.30

SP SEN B mellem
BG SP2 B lille+mellem og SEN stor
SP2 B lille
SP2 B mellem
SP SEN B stor

33

14
11

19

2
7
4
6

11.30
11.40
11.50
11.55

BG SP2 C lille+mellem og SEN stor
SP2 C lille
SP2 C mellem
SP SEN C stor

8
5
8

12.05 Banebyg AG2 C

12.30 BG AG2 C stor og SEN lille+mellem (2
grupper)

13.15 BG SP2 C stor og SEN lille+mellem (2
grupper)

13.50 SP SEN C lille
13.55 SP SEN C mellem
14.00 SLUT

20

Regin Reinhard

12.35 Banebyg SP2 C stor og SEN lille+mellem

13.30 SP2 C stor

Mark
Fonteijn

14
12

11.00 Banebyg SP2 C lille+mellem og SEN stor

Mark Fonteijn

11.00 Banebyg SP2 B
11.30 BG SP2 B stor og SEN mellem
11.40 SP2 B stor

09.10 BG AG1 C stor (2 grupper)
09.25 AG1 C stor

STARTER DOMMER

Regin Reinhard

12
10

RING 2
Banebyg SP1 C lille+mellem
BG SP1 C lille+mellem (2 grupper)
SP1 C lille
SP1 C mellem
Banebyg AG1 C

Regin Reinhard

09.40 Banebyg SP1 C stor
10.10 BG SP1 C stor (2 grupper)
10.25 SP1 C stor

29

TID
07.30
08.00
08.15
08.30
08.45

12.45
13.05
13.10
13.15

AG2 C stor
AG SEN C lille
AG SEN C mellem
BG AG2 C lille+mellem og SEN stor

19
2
3

13.25 AG2 C lille

8

13.35 AG2 C mellem
13.40 AG SEN C stor
13.45 SLUT

5
5

Tom Mercebach
(Bonnik Bertelsen)

08.50 BG SP1 B lille+mellem (2 grupper)
09.05 SP1 B lille
09.20 SP1 B mellem

STARTER DOMMER
Bonnik Bertelsen

RING 1
Banebyg SP1 B
BG SP1 B stor (2 grupper)
SP1 B stor

Mark Fonteijn

TID
07.30
08.00
08.15

2
3

15.40
15.50
16.00
16.10
16.25

BG AG3 C lille+mellem
AG3 C lille
AG3 C mellem
BG AG3 C stor (2 grupper)
AG3 C stor

17.00 SLUT

8
8
33

Regin Reinhard

15.15 Banebyg AG3 C

Banebyg SP3 B
BG SP3 B lille+mellem
SP3 B lille
SP3 B mellem
BG SP3 B stor
SP3 B stor

31

Mark Fonteijn

36

14.00
14.25
14.35
14.40
15.15
15.30

7
9

Bonnik Bertelsen

14.00 Banebyg SP3 C stor
14.25 BG SP3 C stor (2 grupper)
14.40 SP 3 C stor

Bonnik
Bertelsen

PRÆMIEOVERRÆKKELSE KLASSE 2

6
8

16.00 Banebyg SP3 C lille+mellem

16.30 BG SP3 C lille+mellem
16.40 SP3 C lille
16.50 SP3 C mellem
17.00 SLUT
PRÆMIEOVERRÆKKELSE KLASSE 3

