Inbjudan till

INOFFICIELL ONLINETÄVLING
RALLYLYDNAD ALLA KLASSER

MED MÖJLIGHET ATT TÄVLA DUBBLERAT!
Arrangör: Flens Brukshundklubb
Frågor: Anja, jyckesnack@hotmail.com
Startavgift: 70 kr. Anmälan är bindande.
Bankgiro: 855-6508
Swish: 123 526 3520
Ange RALLY, ditt namn och din klass/dina
klasser i meddelanderutan.

Domare nybörjarklass:
Grupp A - Sandra Engström
Grupp B - Denise Lundholm
Grupp C - Annelie Frejås
Grupp D - Therese Arvestrand

Domare fortsättningsklass:
Grupp A - Mona Thorsén
Grupp B - Caroline Gustafsson
Grupp C - Ida Wessberg

Domare avancerad klass:
Grupp A - Eva Friis Hansen
Grupp B - Mona Bratt
Grupp C - Petra Nilsson

Domare mästarklass:

Grupp A - Ingrid Dahlqvist
Grupp B - Kristin Wendel
Grupp C - Katarina Strömberg
Grupp D - Louise Hernander
(Vi reserverar oss för eventuella domarändringar.)

Så här går det till:
1. Maila till jyckesnack@hotmail.com och ange följande uppgifter:





Förarens namn
Hundens/hundarnas namn och ras
Vilken klass du anmäler varje hund till (ange bara klass, inte grupp inom klassen)
Om du vill starta en eller två gånger med varje hund

Tänk på att vara tydlig så att det blir rätt uppfattat. Meddela även om du har dispens mot spring
så att domaren vet det i god tid innan hon gör banan.
En hund får inte starta i olika klasser, däremot kan hunden starta två gånger i samma klass.
Anmälda inom respektive klass lottas till de olika grupperna så att domarna får jämn fördelning.
Om det blir högt tryck på en klass kan vi behöva flytta över en domare från en annan klass.

2. Betala 70 kr/start till BG 855-6508 eller swish 123 526 3520. Ange RALLY, ditt namn och din
klass/dina klasser i meddelanderutan.
Senaste datum för anmälan och betalning är 4 april. Vi har många domare och räknar med
att alla som anmäler sig får starta.

3. När vi har mottagit din anmälan och kassören har registrerat din betalning får du ett mail
med en länk till facebookgruppen vi skapar för denna tävling. OBS! Svara på frågorna du får när
du ansöker till FB-gruppen, dom finns där för att vi lättare ska kunna sortera alla anmälda mot
rätt klass och grupp.

4. Gå din bana enligt skissen och lägg in din film som en kommentar under respektive klass och
grupp.

Datum att hålla reda på:
4 april

Sista anmälnings- och betalningsdagen.

10 april

PM med info om vilken grupp du har lottats till samt banskisser och domarnas
instruktioner läggs ut i FB-gruppen.

17 april

Sista dagen för deltagarna att ladda sina filmer till gruppen.

Domarna har lite olika önskemål om hur lång tid de behöver för att döma. Därför kommer de
olika gruppernas resultat att meddelas vartefter, dock ska alla finnas 10 dagar efter tävlingen.
Resultaten meddelas i gruppen. Resultatlistorna kommer även att synas på klubbens hemsida.
Protokollen mailas till de tävlande. Kvalificerande får diplom via mail. Priser skickas hem till
1:an, 2:an, 3:an och domarens val i varje grupp, såvida det inte är delade placeringar. Vid
delade placeringar lottar vi vilka som får priser.
OBS! Din anmälan innebär att du godkänner:
1. att din film kan ses av alla medlemmar i tävlingens privata FB-grupp,
2. att ditt namn finns i PM-et som endast läggs ut i FB-gruppen och
3. att ditt namn kommer att stå på en resultatlista som kommer att synas på Flens BK:s hemsida.
När tävlingen är över och alla priser är utskickade raderas alla mail, deltagarlistor och personliga
uppgifter från administratörens mailkonto och dator. Två veckor efter att resultaten meddelats
tas FB-gruppen bort. Du kan underlätta genom att själv gå ur gruppen när tävlingen är över, ju
färre som är kvar desto lättare är det att stänga gruppen.

VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL!

