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Tävlingen äger rum på Solvalla travbana i samband med Djurens Helg den 11-12 augusti 2018 

Söndagens tävling är också kvaltävling till AFEC (Agria Freestyle Elite Challange gäller klass FS3B 
&HTM3B) och till AFC (Agria Freestyle Cup) gäller freestyleklass 1 , 2B & 3B( för dig som är 25 år 
eller yngre och medlem i SHU) anmälan till båda cuperna gör du  i sekretariatet. 
 
För att komma in på Solvalla / Djurens Helg måste ni tävlande ha en entébiljett. Den får ni utanför 
Huvudentrén på lördag respektive söndag varje hel timme kl 7.00-12.00. Tävlar du båda dagarna så 
får du entrébiljetter till båda dagarna på lördagen 
Håll utkik efter skylt ”freestyletävling” 
Om ni kommer efter 12.00 får ni inträdesbiljetter genom att ringa 0707-334932 eller 070-5876337 

Medföljande personer betalar sitt inträde i kassan. 
Tänk på att vara ute i god tid då kan vara köer till såväl parkeringen som entrén. 
 
Anmälan: du anmäler dig genom att bocka av dig på listorna i sekretariatet (som ligger invid 
tävlingsringen) 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 mobil 0707-334932 gärna sms 
 

Musik: lämnar du in innan din banvandring i sekretariatet. 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/USB /klass/hund.  
 

Presentation av ekipaget: Förbered gärna en kort presentation om din hund och dig själv i skrift: 
Namn, ras,ålder, klass, debutant eller erfaren, vad din hund gillar mest att göra i tävlingsringen eller 
i vardagen. Vi vill att du lämnar denna i samband med att du lämnar din musik (skrivs på det kuvert 
du lämnar din musik i). Denna text används sedan vid presentation vid era starter. 
 
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 klass med tikskydd. Löptikar anvisas särskild plats på området. 
 

För er som tävlar båda dagarna: det går bra att lämna tält, burar osv på tävlingsområdet över 
natten. 
 



 

                            Tävlingsplanens mått är 20x20 meter på gräsmatta 
 

 
Preliminärt tidsschema  LÖRDAG 11/8 
 
07.00-12.00    Insläpp för tävlande via Solvallas Huvudentré varje heltimme 
8.30      BANVANDRING FS1, FS2A, HTM3A 
därefter     Första start FS1(8), därefter FS2A (7) 
och     Första start HTM3A (12)  
ca 10.20     BANVANDRING 15 min HTM2, TTM, FS3A 
     PRISUTDELNING klass FS1, FS2A & HTM3A 

därefter    Första start FS3A (20) 
och     Första start HTM2A (6), TTMA (1), FS2B (6), HTM2B (6) 
ca 12.45    BANVANDRING 15 min HTM1, HTM3B 
     PRISUTDELNING HTM2A, TTMA, FS2B, HTM2B & FS3A 

därefter    Första start HTM3B (10) 
och     Första start HTM1(7), TTMB (1) 
ca14.30    BANVANDRING FS3B  
     PRISUTDELNING HTM1, TTMB & HTM3B 

därefter    Första start FS3B (20) 
därefter    PRISUTDELNING FS3B 
 

 
Preliminärt tidsschema  SÖNDAG 12/8 
 
07.00-12.00    Insläpp för tävlande via Solvallas Huvudentré varje heltimme 
8.30      BANVANDRING 15 min HTM1, HTM2A, FS3A 
därefter    Första start FS3A (20)  
och     Första start HTM1(6), HTM2A (5)  
ca 10.45       BANVANDRING 15 min FS2A, HTM2B, HTM3A 
     PRISUTDELNING klass HTM1,HTM2A& FS3A 

därefter    Första start HTM3A (14) 
och     Första start FS2A (7), HTM2B (5) 
ca 12.40    BANVANDRING 15 min TTM, HTM1, FS2B, FS3B 
     PRISUTDELNING FS2A, HTM2B & HTM3A 

därefter    Första start FS33B (20)  
och     Första start TTMA (2), FS1(8), FS2B (8) TTM B (2) 
ca 15.00    BANVANDRING 15 min HTM3B 
     PRISUTDELNING FS1, FS2B, TTMA&B & FS3B 

därefter    Första start HTM3B (12) 
därefter    PRISUTDELNING HTM3B 

 

OBS! Tävlingarna genomförs med två klasser/saxade/ samtidigt.  
Läs i tidsprogrammet noga för att se då er klass startar. Tidsprogrammet är preliminärt! 
 
Domare:  My Johansson (MJ), Johanna Lehman (JL), Inger Hillskog Roth (IHR),  
Anita Axelsson (AA), Kerstin Eklund (KE), Anna Larsson (AL)Alexandra Karlsson (AK) 



 

Tävlingsledare: Anette Wallin & Karin Schylberg mfl 
 
Kontakt Kerstin Eklund 0707-334932, Karin 0705-876337, Anette 0736-897212 

  
Djurens helg 2018 är en fullspäckad 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. 

Djurens Helg www.djurenshelg.se 
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