VÄLKOMMEN TILL AGRIADANSEN!
Tävlingen äger rum på Solvalla travbana i samband med Djurens Helg den 24 - 25 augusti.

Entré
För att komma in på Solvalla/Djurens Helg så måste du ha en entrébiljett. Klicka på länken
här nedan och ladda ner en egen personlig biljett:
https://secure.tickster.com/gel8x7zeren0b3c?t=gpweze2t
Medföljande personer betalar sitt inträde i entrén.

Anmälan
Du anmäler dig genom att bocka av dig på listorna i sekretariatet. Kom ihåg att ta med
medlemsbevis, stamtavla och vaccinationsintyg för din hund. Stickprovskontroller kommer
att genomföras.

AFEC och AFC-kval
Söndagens C-klasser är också en kvaltävling till Agria Freestyle Elite Challenge som är en
cup öppen för alla SHFK’s medlemmar. Om du vill vara med i kvaltävlingen måste du fylla i
en blankett i samband med anmälan. Detsamma gäller lördagens AFC-kval.

Musik
Vi kan endast spela upp mp3-filer på USB. Vi är tacksamma om du endast har en låt på
USB-minnet, och gärna färdigklippt, för att underlätta för vår DJ. Tävlar du i flera klasser
behöver du ha ett USB/klass. Kom ihåg att ta med en back-up av musiken!

Presentation
Förbered gärna en kort presentation om din hund och dig själv - Namn, ras, ålder, debutant eller erfaren och kanske vad ni gillar att göra utanför tävlingsplanen. Vi vill att du lämnar
denna i samband med att du lämnar din musik (på det kuvert du lämnar din musik i).

Banvandring
Banvandring sker utan hund.

Löptik
Om din hund löper så ska det anmälas senast dagen innan till Alexandra på 070-1443281.
Löptik startar sist i respektive klass med tikskydd. Löptikar anvisas särskild plats på området.

Det går bra att lämna tält, burar osv på tävlingsplatsen under natten mellan lördag och
söndag om ni ska tävla båda dagarna.
Tävlingsplanens mått är 20x20 meter på gräsmatta.

Preliminärt tidsschema
Lördag
9.00
9.15-9.45
9.45
10.00
11.30
12.45
13.00
13.00-13.30
14.00
15.15

Musikinlämning
Banvandring
Domargenomgång
Första start Fs A (FB, MJ)
HtM A (IHR, MJ)
Prisutdelning Fs A och HtM A
Freestyleuppvisning på Stora scenen
Banvandring
HtM B (JL, FB)
Prisutdelning HtM B

Söndag
9.00
9.15-9.45
9.45
10.00
11.30
12.45
13.00-13.30
13.15
14.00
15.45

Musikinlämning
Banvandring
Domargenomgång
Första start Fs B (IHR, AK)
HtM C (JM, MJ)
Prisutdelning Fs B och HtM C
Banvandring
Freestyleuppvisning på Stora scenen
Fs C (JL, JM)
Prisutdelning Fs C

Domare: Frida Binette (FB), My Johansson (MJ), Inger Hillskog Roth (IHR), Alexandra
Karlsson (AK), Johanna Lehman (JL), Johanna Mamrelund (JM).

Tävlingsledare: Alexandra Sundqvist, My Johansson och Johanna Lehman.
Vid frågor, kontakta Alexandra på 070-1443281.
För mer information om vad som händer under Djurens Helg, kika in på
https://www.djurenshelg.se/.

Ett stort tack till våra sponsorer!

