
STARTSKOTTET 30 -31 MARS
DOMARE

TÄVLINGSLEDARE

STARTTID

STARTORDNING

Timo Teileri, Finland och Erica Svanered

Carin Nylander Nygren (Klass 1 och 2), Linda Kangas (Klass 3)
Personerna kommer att bära en orange reflexväst.

Inmätning 07.00 - 08.00 - Första banvandring 08.00 - Första start 08.20

Lördag - Ag1a, Ag1b, Ag2a, Ag2b, Ag3a, Ag3b (XS, S, M, L, XL)
Söndag - Ho1a, Ho1b, Ho2a, Ho2b, Ho3a, Ho3b (XS, S, M, L, XL)

Två banvandringar i Klass 1 och 3  där första halvan är XS, S och M 1 - 
5
och andra halvan blir resterande M, L och XL. 
En banvandring i Klass 2.

Alla hundar som tävlar måste vara inmätta och ha en tävlingsbok. Mät-
ningen måste göras av en domare innan hundens första start, samt att 
alla hundar ska slutmätas vid 24 månaders ålder. Fyll i din tävlingsbok 
innan mätningen.

Vi vill att du föranmäler dig om du behöver mäta din hund. Anmäl din till 
carin.nylander@ubhk.se

XS S M L XL XS S M L XL

AGILITY 1A 3 11 11 8 16 AGILITY 1B 3 11 11 8 18

AGILITY 2A 1 12 7 8 6 AGILITY 2B 1 12 7 8 6

AGILITY 3A 3 14 12 11 8 AGILITY 3B 3 14 11 11 7

LÖRDAG 30 MARS 2019

SÖNDAG 31 MARS 2019
XS S M L XL XS S M L XL

HOPP 1A 3 13 9 10 19 HOPP 1B 3 13 9 10 19

HOPP 2A 3 9 11 6 6 HOPP 2B 3 9 11 6 6

HOPP 3A 2 14 11 12 9 HOPP 3B 2 14 10 12 9



SERVERING

HUNDFÖRVARING

ANMÄLAN

VACCINATION

VALPAR

RESULTATLISTOR 
OCH MERITER

TÄVLINGSBÖCKER

ÅTERBETALNING AV 
STARTAVGIFT

RASTNING AV HUN-
DAR

PARKERING

Försäljning av mat, toast, smörgås, fika, dricka och kaffe sker i cafeteri-
an. Det kommer även att finnas hamburgare till försäljning utanför ridhu-
set. Betala gärna med swish. Finns begränsat med sittplatser.

Lördag: Tacos - Söndag: Älggryta med ris
Vegetariska alternativ kommer att finnas. 

Lunch serveras 11 - 15
Cafeterians öppettider är 9 - 17 lördag och 9 - 16 söndag.

Det finns begränsat med platser för hundburar i ridhuset. Är det väder 
och möjligheten finns så uppskattar vi om ni kan ha era hundar i bil.

Efter din banvandring, anmäl dig till inroparen. Meddela till inroparen om 
du eller någon av dina klubbkamrater är struken. Startlistor kommer att 
sitta uppe, men du kan även kolla ditt startnummer i AGIDA.

Stickkontroller kommer att ske av vaccination. Så glöm inte att ta med 
hundens tävlingsbok, mätintyg, vaccinationsintyg, ditt medlemskort.

Valpar under 4 månader får inte vistas på tävlingsområdet.
  
Prisutdelning efter varje klass. Rosetter och priser till plats 1 - 5 i klass 1 
samt 1 - 3 i klass 2 och 3. Rosett kan bytas mot godis. 
Tävlingsböcker lämnas ifyllda och hämtas vid sekretariatet i en låda.

Tävlingsböcker finns till försäljning, kontakta tävlingsledaren på plats. 
Betalning med Swish.

Sker mot läkar-, veterinär-, eller löpintyg. Kontakta tävlingsledaren för att 
visa upp detta.

Får endast ske på uppmärkt hundslinga, gå till höger när ni kommer ut 
ur ridhuset. Se till att ni plockar upp efter er hund och låt inte er hund 
kissa utan för entrén. Vi vill gärna kunna hyra ridhuset fler gånger. 
Vänligen håll era hundar kopplade och visa hänsyn mot hästarna.

Se karta. Tyvärr finns ej möjligheten att köra fram till ridhuset så tänk att 
det blir en bit att bära. 
Stall Peka har lagt ner mycket tid och jobb på att skotta fram en par-
kering så att vi alla ska rymmas att parkera våra bilar. Därför kommer 
det att kosta 20 kr per dag för parkering. Betalning med Swish 123 360 
0541 ange P.



HUNDFÖRVARING

ANMÄLAN

VACCINATION

RIDHUS

ADRESS

SOMMARTID

Ridhuset är ej uppvärmt men håller ej minusgrader.
På grund av ett mycket begränsat läktarutrymme och bara ett fåtal plat-
ser i cafeterian så rekommenderar vi att ni tar med er en egen stol och 
sitter nere i ridhuset.

Fällforsån 104, 905 95 Umeå

Tänk på att på mellan lördag och söndag blir det sommartid. Vilket bety-
der att klockan flyttas fram en timma.

Viktig info
1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytäv-
lingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”...

3. 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. Det-
samma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller 
beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”



       SPONSORER


