Välkommen till Nyårshoppet!
Hundvis Hundskola AB hälsar dig varmt välkommen till vår inofficiella agilitytävling, Nyårshoppet, den
3 januari 2014. Tävlingen hålls i A-hallen, som är uppvärmd (ca 15 grader) och har ett sviktande
konstgräsunderlag. Inga ytterskor får användas i A-hallen hallen, gäller även publik. Ta därför med dig
rena inneskor.
I A-hallen är det begränsat med plats vilket gör att inga hundar förutom den som tävlar, samt står på
tur att starta får vara inne i hallen. Det kommer även finnas en liten plats för publik (utan hund).
Burar får ställas upp i B-hallen, vilken också får användas för uppvärmning. Löptik får deltaga, men
måste ha på sig tikskydd inne i lokalerna.
Anmälan öppnar kl. 12.15 och sker därefter på enklaste sätt, ni markerar med överstrykningspenna
på startlistorna att ni har kommit.
Första banvandring sker kl. 13.00. Small och medium nr 1-10 banvandrar tillsammans, sedan
banvandrar resterande medium och large. Så fort den andra banvandringen är avslutad kör vi igång
med första start. Se till att vara beredd och på plats vid hallen till din start.
Vi startar med öppenklass, agility. När den är avslutad blir det ombyggnation till hoppklass och sedan
kör vi den innan sista ombyggnaden för den avslutande tunnelklassen. I tunnelklassen kör vi inte i
storleksordning, men har två banvandringar, nr 1-23 i den första omgången och nr 24-41 i den andra.
Antal startande samt startordning
Agilityklass, öppen
Small
Medium
Large
Totalt

11
15
18
44

Hoppklass, öppen
Small
Medium
Large
Totalt

12
15
19
46

Tunnelklass - 41 starter

Prisutdelning sker efter att alla har kört klart sina lopp. Man får köra banan klart tävlingsmässigt
även vid diskning. Priser delas ut till vinnare av varje storleksklass . Vi kommer även att lottas ut ett
antal priser bland alla startande ekipage.
Vid rastning plockar vi givetvis upp efter våra hundar. Hunden ska vara kopplad utanför lokalen.
Servering kommer att finnas med försäljning av varma mackor, hembakat fika, kaffe, te, choklad, läsk
och godis.
Vi finns på Yrkesvägen 36, Bergsviken, Piteå
Vägbeskrivning: Från E4, sväng av till väg 373 mot Bergsviken. Sväng vänster i första korsningen till
Bergsviken. Fortsätt fram till fyrvägskorsningen med Preem på höger sida. Sväng in höger och sedan
höger direkt. Du är nu på Yrkesvägen. Följ den några hundra meter, vi finns på vänster sida direkt
efter Star Arena.
Kartlänk: http://www.hundvis.se/hitta-hit-11514299
Mer information hittar du på vår webb: www.hundvis.se

