Kungsörs BHK hälsar Dig välkommen till

”Kungsfajten” off agilityklass 3
den 25 Augusti 2018 i Kungsörs HundArena.
TÄVLINGSLEDARE: Hans Nordgren tel 0736-73 29 42 och Maria Nylund (L, XL)
DOMARE: Tina Karlsson, Malin Tångring
Tävlingen kommer att ske inomhus i vår arena. In- och utsläpp till startplats resp målgång sker
utifrån via stora porten på hallens gavelsida där även inropet är förlagt
Start- och resultattavla återfinns inne i hallen
Hallen har läktare men rymmer inte alla tävlande och publik så medtag egen stol.
Hundburar får ej placeras på läktare p.g.a utrymmesskäl
Tävlingstält kan sättas upp på gräsytor i anslutningen till tävlingsingången
Ber er vänligen att respektera angivna parkeringsanvisningar enl nedan

Inga ytterskor får beträda mattan.
Använd endast torra och rena inneskor. Vid ev dåligt väder
kan innerskor rengöras på borstanordning vid inropet innan start

Anmälan kan ske 1 timme före nedan angiven starttid.
Anmälan sker genom att Du själv stryker Ditt namn på uppsatta startlistor. Är Du inte
avprickad på startlistan tar vi detta som att ekipaget är struket.
Banvandring & Första start
Banvandring börjar kl 08.00 för L . Direkt därefter banvandring för XL.
Banvandring sker i 8 minuter enl nedan startordning
Första start för L-klassen kl 08.20
Om Du skulle bli diskad får du köra klart tävlingsmässigt inom referenstiden. Absolut ingen
träning på plan
Löptikar tillåts ej vistas i hallen annat än vid tävlingsmomentet. Har Du löptik meddela detta i
god tid till inropet.
Rastningsslinga för era hundar finns i närliggande skogsområde. Följ hänvisningsskyltar.
Se då till att plocka upp efter era hundar och se till att de är rastade innan tillträde till hallen
sker
Frågor: Meddela strykningar eller andra ändringar till Hans Nordgren tel 0736-73 29 42 eller
maila agility@kungsorsbhk.com
Vår Cafeteria håller öppet där enklare servering kommer att finnas

STARTORDNING - TIDER - ANTAL STARTER
* Kl 08.00: Banvandringar - L-klass direkt därefter XL-klass (gäller både agility- och hoppklass)
* Ca kl 10.15: Banvandringar - M-klass direkt därefter gemensam banvandring
för XS- och S-klass (gäller både agility- och hoppklass)
* Startordning Ag.klass L, XL, M, XS, S därefter Hoppklass med samma startordning
* Första start kl 08.20 för L-klass
Klass

L

XL

M

XS

S

Agilityklass

25

44

43

11

30

Hoppklass

27

47

45

11

32

Angivna tider är preliminära och att förskjutning kan ske både framåt och bakåt i tiden.
Vi kommer inte att invänta start av klassen om vi skulle ligga före angiven prel starttid.
Se därför till att Du är i god tid innan Din klass börjar
Resultat visas löpande på TV-skärm inne i hallen
Prisutdelning av Agilityklassen sker direkt efter att den är avslutad. Prisutdelning av
Hoppklassen sker efter att resp storleksklasser är avslutade.
Priser tilldelas lika antal som utdelade SM-pinnar i resp storleksklass. Prisrosetter kommer ej
att delas ut förutom ev Cert och Championat som erhålls
Vägbeskrivning:
Kungsgatan 10, Kungsör.
Kartskiss finns på vår hemsida www.kungsorsbhk.com under ”Kontakt”
Koordinater (WGS84 decimal):
59.426095, 16.118639
Parkeringsanvisningar
Parkering skall ske framför hallen eller på anvisade platser
Parkering på gavelsidan (ingångssidan) är ej tillåten eftersom den ytan skall förbli fri för de
tävlande ekipagen
Kommer Du med husbil / husvagn – kontakta Hans Nordgren tel 0736-73 29 42 eller maila
agility@kungsorsbhk.com

11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och
anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare
anvisningar som meddelas.”…

3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt
ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i
samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående
utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte
bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”

Stort tack till alla våra pris-sponsorer.
Djurspecialisten, MIO-Möbler, Acana, Strängbetong, Tumbo Husvagnar

Välkomna och lycka till önskar vi Kungsörs BHK & Kungsörs HundArena

PS:
Du har väl inte missat vår nästa officiella agilitytävling den 27-28 okt.
Då kör vi klass 1 på lördag och klass 2 på söndag
Anmälningstiden går ut den 30 sep.

