Varmt välkomna till

AGRIADANSEN
Tävlingen äger rum på Solvalla travbana i samband med Djurens Helg den12-13 augusti 2017
Söndagens tävling är också kvaltävling till AFEC (Agria Freestyle Elite Challange gäller klass 3) och
AFC / Agria Freestyle Cup gäller alla freestyleklasser för dig som är 25 år)
För att komma in på Solvalla / Djurens Helg måste ni tävlande ha en fribiljett. Den får ni utanför
Huvudentrén på lördag respektive söndag mellan 09.30-10.30.
Håll utkik efter skylt ”freestyletävling”
Ni som tävlar på eftermiddagen ( FS & TTM på lördagen ,HTM & TTM på söndagen ) som inte kan
komma till tävlingsplatsen mellan 09.30-10.30 får hämta era fribiljetter i kuvert med ert namn på i
huvudentrékassan längst till höger.
Tänk på att vara ute i god tid då det kommer vara köer till såväl parkeringen som entrén.
Tävlingsplanens mått är 20x20 meter på gräsmatta.
Anmälan : du anmäler dig genom att stryka dig på listorna i sekretariatet (som ligger invid
tävlingsringen, se skiss nedan ) glöm inte medlemsbevis, regbevis och vaccinationsintyg för din
hund;stickprovskontroller kommer att genomföras.
Vi är tacksamma om du meddelar oss om du inte kommer till start.
Musik: lämnar du in innan din banvandring. Vi kan spela musik från audio-CD och från USB men
endast Mp3filer, (CD är att föredra). Var snäll och lägg bara en låt per CD/USB och klipp helst
musiken till önskad längd (minst risk att något blir fel då). Om du tävlar i flera klasser eller tävlar
med flera hundar så behöver du ha en CD/klass/hund.
Banvandring : tillåtet att banvandra med hund i koppel. OBS belöning med godis eller leksak
under banvandringen är INTE tillåten.
Löptik: Om din hund börjar löpa så anmäl det senast dagen innan till Kerstin på 0707-334932
Löptik startar sist i respektive förmiddags- eller eftermiddagsblock iklädd tikskydd.
Löptikar anvisas särskild plats på tävlingsområdet.
Domare: My Johansson(MJ), Johanna Lehman (JL), Inger Hillskog Roth( IHR),
Margareta Löfgren (ML), Anita Axelsson( AA), Kerstin Eklund (KE), Tomas Englöf(TE)
Tävlingsledare : Anette Wallin & Karin Schylberg

Preliminärt tidsschema

LÖRDAG 12/8

09:30-10:45
11:00
11:30
Därefter

Insläpp för tävlande via Solvallas Huvudentré
Banvandring HTM klass 1,2 och 3
Första start HTM 1(15), därefter HTM 2(1) & HTM 3(8)
Banvandring FS1, 2 ,3 & TTM ca 30 minuter
Prisutdelning HTM 1, 2 & 3
Första start i TTM (1) därefter FS 3(7), FS 2(4), FS 1(12)
Prisutdelning TTM, FS1, 2, & 3

Därefter

Preliminärt tidsschema

SÖNDAG 13/8

09:30-10:45
11:00
11:30
Därefter

Insläpp för tävlande via Solvallas Huvudentré
Banvandring FS klass 1,2 och 3
Första start FS 1(15) därefter FS 2(7) & FS 3(7)
Banvandring HTM klass 1, 2 ,3 & TTM ca 30 minuter
Prisutdelning FS1, 2 & 3
Första start i TTM (2)
HTM 3(9), HTM 2(2) & HTM 1(19)
Prisutdelning TTM, HTM 1, 2, & 3

Därefter
Därefter

Kontakt Kerstin Eklund 0707-334932, Karin 0705-876337, Anette 0736-897212
Djurens helg 2017 är en full späckad helg för den djurintresserade där ni får träffa allt ifrån reptiler
och papegojor till lantgårdsdjur men även ett stort område med tävlingar och prova på aktiviteter
för dig och din hund. En helg fylld av gratis aktiviteter och underhållning som ansiktsmålning, tivoli,
artistuppträdande och mycket mer för både barn och vuxna.
Öppettider
Lördag kl. 11.00-16.00.
Söndag kl. 11.00-16.00.

Www.djurenshelg.se
Tack till våra sponsorer:

