
Datum : 18 December 2022, starten met koffie om 9.30 uur
Locatie : JJRanch, Schoterlandseweg 42, 8412TA, Hoornsterzwaag.

verschillende klassen:
Elfjes klasse (voor honden in: ASCA STD, AHBA level1)

Rendieren klasse (voor honden in: ASCA OTD/ AHBA level2)
Kerstman klasse (voor honden in: ASCA ATD/ AHBA level 3)

Schapen:
De trial is een tijd+punten-trial. Er staat een parcours met diverse kerst-hindernissen.

Elk schaap dat door de hindernis gaat is een punt.
Eén geit toevoegen aan je groepje schapen levert bonus punten op! De hindernissen

hebben een verschillende moeilijkheidsgraad, afhankelijk van de klasse. Tijd is 7 minuten.
Het parcours wordt op de dag zelf bekendgemaakt...

Eenden:
We gaan sjoelen met eenden! De eendenarena zal worden omgebouwd tot grote sjoelbak,
de poortjes aan het einde leveren verschillende punten op. Degene met de meeste punten

wint!  Verschillende handlerslijnen per klasse.

Kosten deelname is 15 euro. Deze 15 euro word omgezet in leuke prijzen, zodat niemand
met lege handen naar huis gaat!

Iedereen word aangeraden verkleed te komen, er is een publieksprijs voor best geklede
handler (en hond)!

Gedurende de trial kan er samen wat gegeten en
gedronken worden, zelf wat lekkers meenemen

wordt gewardeerd!

Opgeven per email bij Lenie admio@admio.nl
betalen op de dag zelf - inschrijven vanaf nu!

Kerst Trial op JJRanch
- 18 december 2022 -

www.dwas.nl

Dwas wenst
iedereen alvast

fijne feestdagen!



Date : December 18th 2022, start with coffee at 9:30 am
Location : JJRanch, Schoterlandseweg 42, 8412TA, Hoornsterzwaag.

different classes:
Elf class (for dogs in: ASCA STD, AHBA level1)

Reindeer class (for dogs in: ASCA OTD/ AHBA level2)
Santa class (for dogs in: ASCA ATD/ AHBA level 3)

Sheep:
The trial is a time+points trial. There is a course with various Christmas obstacles.

Each sheep that passes through the obstacle is a point.
Adding one goat to your sheep earns you bonus points! The obstacles have different

levels of difficulty depending on the class. Time is 7 minutes.
The course will be announced on the day itself...

Ducks:
We're going shuffleboard with ducks! The duck arena will be converted into a large

shuffleboard, the gates at the end score different points. The one with the most points
wins! Different handler lines per class.

Entrycosts are 15 euros. These 15 euros will be converted into fun prizes, so that no one
goes home empty-handed!

Everyone is advised to come dressed up, there is an audience award for best dressed
handler (and dog)!

During the trial you can eat and drink something
together, bringing something delicious

yourself is appreciated!

Enty's by email to Lenie admio@admio.nl
pay on the day itself - register now!

XmasTrial at JJRanch
- december 18th  2022 -

www.dwas.nl

Dwas wishes
everyone already
Merry Christmas!


