PM till Bollnäs Brukshundklubb och vår klass1 tävling som
inleder vår jubileumsvecka lördagen den 7 juli
Tävlingsplats: Bollnäs BK med adress Ismyra 1031, 823 91 Bollnäs.
Domare: Johan Mähler
Tävlingsledare: Karin Spännare kontaktas via mail: salsasmatte@gmail.com el
telefon 070-3672182
Startlistor: Finns uppsatta i anslutning till altanen (beror på vädret)
Anmälan: Görs till inropet vid banan i anslutning till banvandring
Mätning av hundar: Meddela om din hund ska mätas in.
Tävlingsböcker: Finns några till försäljning inne i klubbstugan.
Tar du pinne: Lämna in tävlingsboken i sekretariatet och glöm inte hämta den sen.
Priser till placering 1-3 i alla storlekar. Rosetter till alla som tar uppflyttningspinne.
Parkering: Parkering finns det ganska gott om men följ ev anvisningar
Toalett: Finns i klubbstugan.
Vatten: Finns i en vattenslang bakom klubbstugan.
Servering: Kommer finnas med toast, korv, smörgåsar, kaffe, te, läsk och hembakat.
Betalning kontant eller swish.
Lite tips på vägen: Glöm inte vaccinationsintyg, tävlingsbok och medlemskort. Kom
ihåg att ta av både koppel och halsband (även fästinghalsband) när ni fått startsignal.
Ha inte med godis eller leksak synligt in på banan. Belöningar läggs i belöningslådan i
målområdet, inga godisar i plastpåsar då det kan bli livsfarligt för hundarna. Ta med
ett gott humör och glöm inte att ha roligt med era hundar.
Ett helt annat tips: Passa på att besöka Hanebo Hembygdsgård i Hårga på vägen hit
om ni kommer söderifrån. Där startar Hälsingehambon på lördagsmorgonen och från
kl 6.30 serveras fäbodfrukost till både dansare och publik för 100kr /person. Brukar
vara supermysigt!

Det obligatoriska:
Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för
agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelar.”
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”

Körschema
Förmiddag, banvandring kl 9.00
Banvandring L 8min
Banvandring XL 8min
Large hoppklass 1A (11 st)
X-Large hoppklass 1A (19 st)
Banombyggnad
Banvandring L 8min
Banvandring XL 8min
Large hoppklass 1B (11 st)
X-Large hoppklass 1B (18 st)
Banombyggnad, prisutdelning hoppklasser
Banvandring L 8min
Banvandring XL 8min
Large agilityklass 1 (9 st)
X-Large agilityklass 1 (18 st)
Prisutdelning agilityklass

Eftermiddag, banvandring tidigast kl
11:30
ÖPPEN banvandring för XS, S och M under
vår lunchpaus på ca ½ timme.
X-Small agilityklass 1 (7 st)
Small agilityklass 1 (12 st)
Medium agilityklass 1 (16 st)
Banombyggnad, prisutdelning
Banvandring XS + S 8min
Banvandring M 8min
X-small hoppklass 1A (14)
Small hoppklass 1A (11 st)
Medium hoppklass 1A (19 st)
Banombyggnad
Banvandring XS + S 8min
Banvandring M 8min
X-small hoppklass 1B (12)
Small hoppklass 1B (11 st)
Medium hoppklass 1B (18 st)
Prisutdelning hoppklasser

(Antal starter kan komma att ändras, se SAgik-tävling för exakta siffror)

Vägbeskrivning:
Från söder/öster/väster: Åk väg 83 mot Ånge. När du
passerat Coop Extra, fortsätt ca 800 m och sväng vänster
(vid Albert & Herbert) vid skylt Bollnäs Brukshundklubb.
Sen är det bara att följa de små SBK-skyltarna som finns
uppsatta.
Från norr: Sväng höger vid gul skylt ”Fröste” när du ser
Albert & Herbert på vänster sida. Skylt för Bollnäs
Brukshundklubb finns inte från detta håll.
Latitude (Nord) 61.37958
Longitude (Öst) 16.36727

Varmt Välkomna!

