Höganäs Brukshundklubb

Höganäs hund 2022
Agility – Lördagen 2 juli
Utställnings/tävlingsområdet öppnar kl.07.30.
OBS! Vaccinationsbestämmelser
Samtliga tävlings- och besökande hundar måste passera vaccinationskontrollen tillsammans med sitt
vaccinationsintyg. Det innebär att inga hundar får komma in på tävlingsområdet utan uppvisande av giltig
vaccination!
För att få delta måste hunden ha godkänd vaccination mot valpsjuka. Svenska Kennelklubben
rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvovirus.
Valp under 4 månaders ålder får inte vistas inom utställningsområdet!
Tävlingen kommer att köras i block, fördelningen ses längre ned i Pm:et.
Agility på bana A och Hopp på bana B
Anmälan /registrering vid varje lopp sker i samband med banvandring till inropar på respektive bana.
Behöver du mäta in din hund? Anmäl till agility@hoganashund.com senast 29/6.

Mätning sker på morgonen se starttider.
Prisutdelning sker i ceremoniområdet efter avslutat block när resultaten är klara om inget annat
meddelas! Rosetter delas ut till 1-3 placering.
”Pinnrosett” säljs i sekretariatet.
Start -och resultatlistor kan följas on-line via AGIDA.
Tävlingsbok används ej längre alla resultat går direkt och lagras i AGIDA
Vill man ändå ha resultat infört i Tävlingsbok får man själv förfylla och be om signatur av Tävlingsledare
under dagen.

Anmäld till flera tävlingsgrenar
Säg till ringsekreteraren i din ring att du också ska tävla i annan gren. Informera vid anmälan till agilityn att
du även ska ställa ut.
Handikapparkering
Handikapparkering finns i begränsad omfattning i anslutning till utställningsområdet.
För info ring 0709-64 76 03.
Mat
I serveringen finns hamburgertallrik, korv, smörgåsar, kakor, kaffe, läsk, godis med mera. Vi har även
vegetariskt alternativ. Vi tar Swish och kontanter!
Camping
Lerbergets camping ligger nästan granne med brukshundklubben, vackert belägen vid Öresund.
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Tel:042–331400, www.lerbergetscamping.se
OBS! Det finns tyvärr ingen plats till husvagnar & husbilar på klubbens område.
Ta gärna med bur och tält då det kan vara en bit till Parkeringsplatsen- vi vill dock att de ställs upp minst
två meter från tävlingsbanan och endast på anvisad plats. Tält sätts tidigast upp på tävlingsdagens
morgon.
För allas trevnad ber vi dig använda bajspåsen du får samt plocka upp allt som du har haft runt omkring
dig.
Rökning är förbjuden på våra appellplaner!!
Var vänliga att plocka upp efter er, inklusive snusprillor!

Preliminära startider:
07:30 Utställningsområdet öppnar.
08.30 Inmätning av hund - sker vid bana A (Agility banan)
08.45 Banvandring Agilityklass, bana A. Block XS och M (8 min)
Banvandring Hoppklass, bana B Block S och L (8 min) därefter XL(8 min).
09:00 Första start, Agilityklass 1 A bana A och Hoppklass 1 A på bana B.
Banvandring sker efter varje klass. Vi tar lite längre paus vid Blockbyte. OBS! Alla tider är
cirka-tider!
Agilityklass 1A kl. 9.00
X-Small och Medium därefter banbyggnad, banvandring och start
Agilityklass 1B och därefter 1C

Bana A

Paus, Prisutdelning och Blockbyte
Agilityklass 1C
X-Large, Large och Small därefter banbyggnad, banvandring och start
Agilityklass 1B och därefter 1A

Hoppklass 1A kl. 9.00
Small, Large, X-large därefter banbyggnad, banvandring och start
Hoppklass 1B och därefter 1C

Bana B

Paus, Prisutdelning och Blockbyte
Hoppklass 1C
Medium och X-Small därefter banbyggnad, banvandring och start
Hoppklass 1B och därefter 1A
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Domare: Roger Franksson, Hopp och Mats Gustavsson, Agility

Tävlingsledare: Katja Petäjäjärvi

För mer information angående agilitytävlingen se www.hoganashund.com eller kontakta
Susanne Kuylenstierna på agility@hoganashund.com

Välkomna till Höganäs hund 2022!
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