
                                                                            
Limburgcup schapendrijven 2019                                                                        
De Limburgcup is een criterium verspreid over vier 
achtereenvolgende dagen, 30/05 in Meeuwen-Oudsbergen, 
31/05 in Lummen, 01/06 in Kinrooi en op 02/06 in Heusden-
Zolder voor klasse 1 en klasse 2.                                                                          
                  

         donderdag 30/05 De Boender, 
Genietstraat, (kruising met 
Boskantstraat, 3670 Meeuwen - 
Oudsbergen 

vrijdag 31/05                                                                                     
WSL, Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen 

zaterdag 01/06                                                                               
Jan Croimans, Horkerstraat 6 ,3640 
Kinrooi                                                                              

zondag 02/06                                                                                       
Bovy + FINALE, Galgeneinde 87, 3550 
Heusden-Zolder 

De Limburgcup wordt beslist over vier wedstrijddagen. Er is elke dag in elke klasse een dagprijs voorzien. De drie van de 
vier uitslagen tellen mee voor de algemene rangschikking. De minst goede uitslag wordt dus NIET meegerekend om aan 
de finale te kunnen deelnemen. De FINALE wordt gelopen door de drie beste combinaties. De winnaar wint de 
Limburgcup. 

INSCHRIJVINGEN: De inschrijvingen starten op vrijdag 12 april 2019 op de site en volgens de regels van de FSB. FSB 
 leden krijgen een voorinschrijvingsrecht t.e.m. vrijdag 26 april 2019. Er wordt een reservelijst opgesteld 
 vanaf 12 april of tot het max aantal deelnemers is bereikt.  De inschrijvingen worden gesloten op vrijdag 10 mei 
 2019. De organisatoren bepalen zelf welke combinaties (handler + hond) mogen deelnemen aan de Limburg 
 cup. De organisatoren bepalen  het aantal deelnemers.  (maximum 60 combinaties). De finale runs zijn gratis 
 runs.  

Tarief:  Klasse 1 

 FSB lid  12,50€/dag 3 dagen = 37,50€ 4 dagen = 40€                                                                                              
 niet FSB lid 15€/dag 3 dagen = 45€  4 dagen = 50€ 

 Klasse 2     

 FSB lid  15€/dag 3 dagen = 45€  4 dagen = 50€                                                                                             
 niet FSB  17,50€/dag 3 dagen = 52,50€ 4 dagen = 60€ 

 Betalingen worden verwacht op rekening WSL: BE43 7390 1056 3301 BIC KREDBEBB ten laatste op maandag 
 13 mei 2019 .   

Overnachtingen: 

 De Boender, Luttelmeeuwen 79, 3670 Meeuwen. 300m van trial veld. Caravan, mobile home, tent. 

 Working Sheepdogs Limburg: Ferdinandstraat 1, Lummen. Caravan, mobile home, event. tent. 

 Jan Croimans: Horkenstraat 6, 3640 Kinrooi. Caravan, mobile home, tent. 

 Bovy: Met mobilhome op een officiële mobile parking: Galgeneinde 37, 3550 Heusden-Zolder                                                                                                        
  Met tent en caravan op privé weide, 10 minuten van het trial veld met auto. 

Prijzen:                                                                                                                                                                                                                       
 Er worden elke dag dagprijzen voorzien voor de beste drie resultaten, zowel in klasse 1 en klasse 2.                                    
 De winnaar ontvangt een wisselbeker en een canvas 50/70 cm (afbeelding: zie foto). 

 

 


