
Välkomna till Årsmötesdansen 

 
 

Datum: Lördag 23 februari 2019 

 

Plats : Kungsörs HundArena, Kungsgatan 10, Kungsör; vägbekrivning se : www.kungsorsbhk.se 

Parkering finns precis utanför HundArenan. 

 

Domare – Johanna Lehman(JL), My Johansson(MJ), Inger Hillskog Roth(IHR), Anna Larsson(AL), 

Alexandra Karlsson(AK) 

FS3A(JL & MJ)HTM3A & TTMA (IHR & AK) FS3B(IHR& AK)HTMB (JL & AL)TTMB (JL & MJ) 

 

Saxade klasser: FS3A & HtM3A/TtMA kommer att saxas på förmiddagen, likaså FS3B AFEC kval & 

HtM3B AFEC kval/TtMB på eftermiddagen. Var uppmärksam och stäm av med inropet hur 

klasserna ligger till när det börjar närma sig din tur, ändringar kan ske exempelvis vid strykningar, 

löptikar, förare som startar flera hundar nära varandra o.s.v. Hjälps vi åt kommer det flyta på  

 

AFEC-kval tävling är öppen för samtliga medlemmar i SHFK. Anmälan sker på plats i 

sekretariatet. Kvaltävlingarna genomförs i FS3B & HTM 3B i eftermiddagens klasser. 

 

Preliminärt tidsschema, var på plats i god tid:  

8:00 Anmälan och musikinlämning öppnar  

8:30-8.55 Samling & banvandring för samtliga ekipage utan hund  

9:00  Bedömningen börjar med FS3A som saxas med HtM3A/TTMA (16+8+3 anmälda) 

Ca 11:30 Prisutdelning FM klasser därefter lunch och Årsmöte. 

 Eftermiddagens klasser startar när årsmötet är slut. 

 HTM3B& TTMB saxas med FS3B (13+10+2 anmälda) 

                         Prisutdelning EM klasser. 

17.00 Hallen ska vara utrymd. 

 

 

 

SHFK hälsar alla varmt välkomna att delta vid klubbens Årsmöte där du kan 

påverka klubbens framtid och dessutom bli bjuden på lunch (smörgåstårta). 

Har du ännu inte anmält dig till lunchen.Hör av dig med din anmälan senast den 

15 februari på kerstin@shfk.se 

 

http://www.kungsorsbhk.se/


Bra att veta  

* Startlistor mejlas ut  torsdag den 21 februari 

* Löptik: kontakta kerstin@shfk.se omgående, löptik ska ha tikskydd i hallen och startar sist 

    i förmiddagens-respektive eftermiddagens klasser.     

* Musik på CD eller USB, helst färdigklippt låt.  

* Glöm inte vaccinationsintyg och medlemsbevis, stickprovskontroller kommer att ske. 

* Uppvärmning kan ske inomhus men ta hänsyn till tävlande ekipage.  

* Konstgräsmattan får ej beträdas med ytterskor! Använd endast rena inneskor/strumpor 

* Frågor? Maila kerstin@shfk.se eller ring/SMS Kerstin på 0707-334932 

* Läs om hallens regler: 

www.kungsorsbhk.com/PDFdocuments/Regler_foreskrifter_sep2013.pdf 

 

Hjärtligt välkomna! 
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