
 
Foto: Carin Nylander Nygren 

 

Holmsunds Brukshundklubb 
Välkomnar till vår första officiella 

Agilitytävling! 
 
Torsdagen den 30/8 kör vi dubbla hopp klass 1, samt 1 x agility klass 1 för alla storlekar! 
agilityklassen är en egen tävling på Sagiktavling då vi ansöker om den i efterhand! Vi siktar 
på första start kl 18.00 vilket innebär banvandring kl 17.30 ( vi kommer att köra agilityklass 
först). 
 
Domare: Jenny Naarttijärvi  
 
Anmälan: Sker på http://sagiktavling.se/ senast den 17/8 
 
Boende: Bedtime holmsund 

Enkelrum 400 :- och dubbelrum 600 :-, det ingår frukost och kvällsfika. 
Rummen är bäddade och man får handduk i rummen. Det är först till kvarn 
som gäller så länge så länge det finns rum.  

 
Husvagnsplatser: Golfbanan i Holmsund har husvagnsplatser med El och 
Hygienfaciliteter att boka, annars kan vi erbjuda platser utan ström på vår 
gräsparkering.  Toalett finns men ingen tillgång till hygienfaciliteter.  

 
Plats bokas i förväg via: johan.selstedt@glocalnet.net 070-6458917 
Förskottsbetalning krävs för att bekräfta bokningen.  

 

http://sagiktavling.se/
mailto:johan.selstedt@glocalnet.net


Övrigt boende i Holmsund/Umeå: Kontakta Umeå turistbyrå, tel. 090-16 16 16 
eller www.visitumea.se  

 
 
Frågor:  

Har du frågor angående tävlingarna och anmälan kontakta Anna Nore, 
agility@holmsundbhk.se 

 
 
 
PM:  

Läggs ut på sagiktävling ca 1 vecka före tävlingen, samt på klubbens hemsida 
 
Viktig info:  
1.11  

Förarens skyldigheter ”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler 
och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare 
anvisningar som meddelas.”…  

 
3. Ansvar  

”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada 
eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, 
tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund 
under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte 
bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”  

 
Funktionärer:  

Eftersom vi är en liten klubb med få aktiva så behövs det funktionärer! Kan du 
tänka dig att vara funktionär en stund när du inte tävlar skulle vi vara väldigt 
tacksamma, vi bjuder givetvis på fika som tack! Kontakta Anna Nore på 
agility@holmsundbhk.se 

 
OBS! Alla tävlande holmsundsekipage förväntas hjälpa till som funktionärer  
 

Välkomna! 
 
 



 
Våra sponsorer: 

 
 

 

        Salong Liss 

 

Empericals Kennel 

 


