
PM 

Varmt välkomna till Eskilstuna BK och JuniJenkan 

 

Domare: My Sackenreuther och Erika Johansson  

 

Tävlingsledare: Caroline Ling och Kerstin Eklund  

 

Kontaktperson: Caroline Ling  

Under tävlingsdagen nås Caroline på 072-1610169  

 

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och ber er därför att ni håller er så långt det är 

möjligt till att endast tävlingsdeltagaren är på plats och lämna familj och vänner hemma denna 

dag. Vi förstår att det känns tråkigt men håller vi i och håller ut kanske vi kan vara friare med 

publik nästa tävling.  

 

Tid  Vem och Var 

17:30  Samling vid DJ tältet för FS och HTM  

17:40  Banvandring för FS 1 (18 stycken ekipage)  

18:00 Första FS 1 start in på banan 

Ca:19:00 Paus för domarna  

Medan HTM banvandrar  

Ca: 19:15 Första start HTM (15 stycken ekipage) 

Ca: 20:00  Första TTM teamet in på banan (2 stycken 

team)  

 

Adress och GPS till klubben: 

Eskilstuna BK 
Åsbymon Gamla Skola 

632 22 Eskilstuna 

Hitta hit GPS: 
WGS84 N 59°21.914′, E 16°25.588′ 

WGS84 decimal: 59.36523, 16.42646 

SWEREF99 TM: 6581590, 58108 

 

 

Parkering:  

Parkering sker på grusplanen utanför klubbstugan. Tänk på att det finns enbart begränsat med 

skugga så silverduk eller möjlighet att ta med hunden i bur bredvid plan är bra.  

 

Rastning: 

Rastning sker i skogen eller längs vägen, självklart plockar vi upp efter våra hundar och 

slänger eventuella påsar i papperskorgarna.  

 

 

 



 

Musik: 

Musiken skickas i MP3 format till vår DJ senast den 23/6 för att DJ:en ska hinna kolla av så 

att allt fungerar. Men det är alltid bra att ta med sin musik på ett USB minne också.  

Musik skicka till Linnea på linnea__eklund@hotmail.com OBS: två _ mellan för och 

efternamn.  

Märk er fil med namn_hundens namn_klass_låtens namn  

t.ex carolineling_freddie_fs1_umberella  

Detta för att underlätta för vår dj.  

 

Prisutdelning: 

Vi kommer på grund av Covid-19 inte ha någon gemensam prisutdelning utan priserna 

kommer stå utanför DJ-tältet där man är välkommen att hämta sitt pris när klassen är slut.  

Vi kommer inte ha uppflyttroster eller diplom rosetter till salu. Men dessa finns att köpa i 

efterhand på SHFK:s webbshop.  

 

Våra sponsorer önskar få bilder på pallplatserna, och vi hoppas ni vill ställa upp på det. Om 

någon inte vill vara med på bild som kommer synas hos sponsorerna och på sociala medier så 

säg till en av tävlingsledarna.  

 

Servering:  

På grund av Covid-19 kommer vi endast ha servering utomhus med grillat (hamburgare/korv) 

och dricka att köpa. Grillen tänds vid 17:00 observera att vi vid denna tävling endast tar emot 

swish.  

 

Toaletter: 

Toaletter finns i toahuset som ligger på grusplan utanför klubbhuset. Hundar väntar utanför.  

 

 

Vi tackar våra sponsorer för fina priser till denna tävling.  
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