Välkommen till
Torsås Brukshundklubb
den 8 juni
Domare:
 Roger Pettersson

Tävlingsledare (TL):


Diana Krell

Klasser:
 Agilityklass 1
 Hoppklass 1 A
 Hoppklass 1 B
Tävlingen kommer att gå på två banor och vartannat lopp kommer gå på varannan
bana. Vi kommer köra i block så tävlar XS, S och M på förmiddagen och L och XL
tävlar på eftermiddagen.

Strykningar:
Eventuella strykningar meddelas så snart som möjligt till agility@torsasbk.se
eller 070 882 55 30.
Vid skada eller sjukdom ska intyg skickas in till agility@torsasbk.se senast 8
dagar efter tävlingen.

Tält:
Det finns viss möjlighet att sätta upp tält men ytan är begränsad så ställ tälten
så tätt som möjligt. Det går bra att sätta upp tält från kl 1900 på fredagen.

Mätning:
Mätning ske innan varje block startar.
För XS/S och M gäller 08:30 vid klubbstugan
För L/XL gäller ca kl.13:00 vid klubbstugan
Önskas mätning anmäl dig till agility@torsasbk.se

Startlistor:
Startlistorna kommer att publiceras senast kvällen innan på sagiktavling.se,
samt vara uppsatta på tävlingsplatsen.

Anmälan:
Anmälan sker hos inroparen inför varje klass i samband med banvandring. Kom i
god tid och dubbelkolla dina startnummer inför varje klass.

Vid disk:
Vid disk är det ok att köra färdigt banan. Om du väljer att ta om en sekvens är
det snabbaste vägen ut som gäller.

Prisutdelning:
Prisutdelningen sker efter att varje block kört klart sina fyra klasser.
 Rosetter till placering 1 till 3
 Priser till placering 1 till 5

Cafeterian:
Vår cafeteria kommer vara öppen och där kan man köpa mat och fika.

Om olyckan är framme:
Om din hund skulle behöva akut vård är närmaste jour öppna AniCura Läckeby
telefonnummer 0480-42 97 00
Skulle du själv bli skadad finns det förstahjälpen-kit i klubbstugan.
Parkering:
Parkering kommer att ske på klubbens parkering. Det kommer finnas
parkeringsvakt på plats. För att alla tävlanden ska få plats behöver ni ställa er
tätt så alla får plats.
Hänsyn:
Visa hänsyn mot dina varandra i både start och målområde. Stå inte för nära
nästa startande hund, och förflytta dig från målområdet med din belöning när ni
gått i mål.
Godispåsar i plast i belöningslådan kommer att plockas bort pga.
kvävningsrisken.
Rastning sker längst med vägen utanför klubben, plocka upp efter din hund.
1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar 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. 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”

Kontakt:
 Lisa Lundberg agility@torsasbk.se 070-882 55 30

Schema för dagen
Observera att detta är cirka tider och tiderna kan ändras under dagen.

 Mätning för Xs,S och M.
Samling 08:30 vid

 Mätning för XL,L, Samling
vid klubbstugan ca 13:00

klubbstugan
 Banvandring Hopp 1B på
 Banvandring Hopp 1A på
Bana 2 08:45

Bana2 13:45
Första start ca kl 14:00

Första start ca 09:00
 Efter det är det Agility 1 på
Bana 1.
 Efter det Hopp 1B på Bana 2

 Efter det är det Agility 1 på
Bana 1
 Efter det är det Hopp 1A på
Bana 2. Dagen slut ca 17:00.

 Lunch

Varmt Välkomna och hoppas vi får en trevlig dag
tillsammans.

Hitta hit:
Torsås Brukshundklubb
Applerum 7082 385
32 Torsås
Söder ifrån på väg E22.
I Bergkvara (4,8mil norr om Karlskrona), Sväng vänster in på Torsåsvägen väg 130, Följ skylt
mot Vissefjärda och Torsås kör 4.1 km.
Kör rakt fram i rondellen. Fortsätt på Bergkvaravägen väg 130, igenom Torsås samhälle.
Efter 643 m sväng höger in på Kalmarvägen, väg 130. Följ skylt mot Kalmar och Söderåkra
kör 2.3 km.
Torsås brukshundklubb ligger på vänster sida. Skylt finns vid vägen. Parkering på vänster
sida direkt när du svängt av, följ parkeringsvakts anvisningar.
Norr ifrån på väg E22.
3,6 mil söder om Kalmar, Trafikplats Söderåkra, sväng av E22. Håll höger mot Torsås och
Söderåkra, väg 130.
Kör rakt fram i rondellen, följ skylt mot Torsås.
Efter kyrkan sväng höger in på väg 130 mot Torsås. Kör 3km.
Torsås brukshundklubb ligger på höger sida. Skylt finns vid vägen. Parkering på vänster
direkt när du svängt av, följ parkeringsvakts anvisningar.

Stort tack till vår sponsor!

