
 

 

 
Välkomna till SHFKs Arbetsgrupp Stockholms freestyletävling 

SeptemberSamban 
Freestyle,HTM klass 1 TTM dubblerade klasser 

Tävlingen äger rum i Hundhallen i Haninge den 26 september 2021 
 

Vi hälsar er alla välkomna till vår freestyletävling som kommer att genomföras enligt FHM, 
SKK och SHFKs riktlinjer för evenemang under Corona. Tänk på att hålla avstånd, tvätta 
händer, nysa i armvecket och stanna hemma om du har snuva, feber och eller halsont! 
Tävlingen genomförs utan publik, endast domare, funktionärer och 3 tävlande är tillåtna åt 
gången i hallen . 
 
Tävlingen genomförs i tre separata grupper enligt tidsprogramet här nedan. 
All information kommer att finnas i FB gruppen SeptemberSamban 
Vi har inte platser för burar inomhus för hundar under tävlingsdagen. 
Protokoll och CD/ USB lämnas ut kontinuerligt. 
Prisutdelning arrangeras utomhus för 1-3 placerade efter respektives grupp slut. 
 
Det finns gott om avgiftsfri parkering i området.  
För vägbeskrivning och mer info om tävlingsplatsen se: www.hundhallen.se 
Vi kommer inte att erbjuda någon servering men det finns snabbmat att köpa i området. 
 
Tävlingsplanens mått är: 20x14 m. Domarna sitter på kortsidan. 
Se bifogad skiss över tävlingsområdet. 
Underlaget är agility matting & planen är inhägnad.  
Ytterskor är INTE tillåtna i hallen och i dagiset. 
 

 Tidsprogrammet och skiss över tävlingsområdet finner du här nedan.

Domare : 
Frida Binette (dömer FS1 A&B TTMA HTMB) 
Johanna Mamrelund (dömer FS1A TTMB HTM1A&B) 
Kerstin Eklund (dömer FS1B TTM A&B HTM1A) 
 
Tävlingsledare: Karin Schylberg & Kerstin Eklund 
 
Uppflyttningsrosetter (60 sek) och diplomrosetter (120 sek) finns till försäljning 
Betalning / swish 0707-334932 
 

LÖPTIKAR ska ha tikskydd och startar som sista ekipage i varje klass.  
Anmäl senast fredag den 30 oktober om din hund löper  
Anmäl även om du av någon anledning inte kommer till start 
SMS 070-7334932 eller mail kerstin@shfk.se 

 

 

 

http://www.hundhallen.se/


 

 

Program och preliminärt tidsschema 

 
Anmälan på tävlingen: 
 
Anmäl dig i FB gruppen SeptemberSamban eller på sms 0707-334932 
Ange klass, startnummer och namn 
Anmälan från kl. 08.00 klass FS1 A+B senast 9.00 
Anmälan från kl. 08.00 klass TTM A+B senast 12.00 
Anmälan från kl. 08.00 klass HTM 1A+B senast 13.00 
(se startlistor som mailas ut och som publiceras med strykningar på tävlingsdagen, i 
FB gruppen SeptemberSamban) 
 
Musik: På CD skiva eller USB i MP3 format lämnas i kuvert där klass, namn på föraren 
& hunden, längd på musiken i minuter & sek tydligt står skrivet på eget medtaget 
kuvert. Endast ett kuvert behövs om du tävlar både A& B klassen. 
Musiken ska vara inlämnad i god tid före din start.  
OBSOBSOBS!!! Endast en låt per CD/USB OBSOBSOBS!!!! 
 
Bedömning: 
09.30   Bedömningen klass FS1A (22) därefter FS1B (20) 
ca 13.00   Bedömningen startar med TTMA (3) därefter TTMB (3)  
ca 13.30  Bedömning klass HTM1A(10)därefter HTM1B(8) 

 

Ett stort Tack till  
 

         
 

                       
 
      
      



 

 

 
 
Entré och sekretariat utanför entrén .  

 

Vi tillåter endast 3 hundar i tävlingslokalen samtidigt: 

1 hund på tävlingsplanen 

2 hundar på separata uppvärmningsområden  

 

Efter er start – Gå ut och belöna i belöningsområdet och/eller ta sedan trappan 

ned och ut.  

Be gärna om hjälp att ta in och ut rekvisita, samt att få belöningen till den plats 

du vill ha den för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Funktionärer finns 

på plats för att hjälpa till. 


