Varmt välkommen till AFEC-finalen
Tävlingen kommer att ske i finalringen på My Dog mässan i
Göteborg söndagen den 6 januari.
Underlag är en blå filtmatta och domarna kommer att sitta
på långsidan.
Ringen är 26x28 m och till största delen inhägnad med 2-3
mindre öppningar och det kan sitta publik på alla 4 sidor av
ringen.

Tider
8.40 genomgång (alla ekipage behöver vara på plats).
9.00 – 9.10 banvandring
9.15 första start HtM
Ca 10.15 första start Freestyle
Domare
Kerstin Eklund
Heather Smith
Banvandring
Får ske med hund men inget godis eller leksak som luddar.
Du får inte ställa ut någon rekvisita under banvandringen.
Musik & Speakerinformation
Musiken ska skickas in via mail till alexandra@shfk.se
senast fredagen den 28 december.
Låten ska vara klippt och i mp3 format. Märk din låt med
ditt namn + AFEC Ex. AlexandraKarlssonAFEC

Skriv i mailet vad din låt heter samt hur lång låten är.
I samma mail ska du maila in kort information om dig och
din hund åt speakern. Ex. Vad ni gör mer än FS/HtM,
tidigare tävlingar/meriter.

Insläpp på My Dog
Du kan välja att gå in via stora entrén (från korsvägen)
eller via parkeringsgaraget, våning 2.
Tänk på att det kan vara rätt långa köer in på morgonen
då alla utställare är på plats tidigt. Insläppet öppnar kl.
7.00.
Du behöver uppvisa vaccinationsintyg samt inträdesbevis
för att få komma in på mässan.
Bifogat i detta mail hittar du hur du löser ut din biljett samt
din hunds biljett. Koden för dina biljetter finner du i mailet.
Biljetterna gäller för 1 dag.
Löptik
Måste meddelas till Alexandra senast den 5/1 via mail:
alexandra@shfk.se
Löptik kommer att starta sist och behöver inte ha löpskydd
under tävlingen (undantag under banvandring).

Återbud
Kommer du ej kunna deltaga ska du kontakta Alexandra så
snart som möjligt till alexandra@shfk.se.
Vid återbud dagen innan eller samma dag sms:a 0739-358159

Vi önskar er stort lycka till!
Vi vill tacka våra sponsorer

