Hösthoppet i Holmsund
Vägbeskrivning: Vår anläggning ligger längs vägen mot Revet i Holmsund. Kör
Holmsundsvägen och sväng i rondellen in på Brogatan mot golfklubben i Holmsund. Sen kör
du rakt fram, över en bro och uppför en liten backe. Sväng vänster in på Zakrisvägen, följ
vägen mot Revet ungefär två kilometer så kommer du till vår klubbstuga och våra planer.
Gps kordinater: 63°43'23.2"N 20°24'55.7"E
Adress: Revet 13, Holmsund (detta är en adress som ligger ca 1km efter klubben, du
klubben inte har en adress)
Domare: Jenny Naarttijärvi & Camilla Åström
Tävlingsledare: Klass 2 Jeanette Engman och Klass 3 Åsa Larefalk
Underlag: Vi kör på en bana som består utav hoppsand och stenmjöl, vilket ger ett
lättsprunget underlag med bra förutsättningar. Vi har en plan som är 25x60m och vi har bara
igång en bana åt gången.
Startordning:
Hopp 2: XS, S, M, L, XL
Agility 2: XS, S, M, L, XL
Agility 3: XS, S, M, L, XL
Hopp 3A: XS, S, M, L, XL
Hopp 3B: XS, S, M, L, XL

Banvandring: Första banvandringen är kl 08.00 och vi kör dubbla banvandringar innan
första start.
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Startlistor: Startlistorna finns på Sagiktävling på lördagen. Kontrollera i förväg att du finns
med i rätt klass på deltagarlista eller startlista då det underlättar om nödvändiga ändringar
blir gjorda innan tävlingen. Startlistor finns även uppsatta vid sekretariatet men där gör ni
endast notering om ni vill STRYKA en start.
Efteranmäla: det går jättebra förutsatt att man ställer upp som funktionär
Anmälan: I samband med att din klass banvandrar görs anmälan till inroparen. Håll dig på
plats vid start minst 5 hundar före din tur. Var beredd att gå in på plan strax innan
föregående hund gått i mål så flyter tävlingarna på bra.
Prisutdelning: Sker efter att alla lopp är körda i klass 2 och sedan igen efter klass 3 , rosett
och pris delas ut till placering 1-3
Mätning och tävlingsbok: Tävlingsböcker finns att köpa hos tävlingsledaren för 40:-.
Hundar som behöver mätas in samlas vid sekretariatet vid 07.30. Skicka ett mail till
agility@holmsundbhk.se så att vi vet hur många det gäller.
Meriter: Grattis! Tävlingsböcker lämnas vid sekretariatet. Endast meriter enligt svenska
regler skrivs in i tävlingsboken. Diplomrosetter finns att köpa i begränsat antal för 50kr/st
kontakta tävlingsledaren.
Diskade ekipage: Får köra klart banan tävlingsmässigt inom referenstiden. Om man istället
väljer att ta om en sekvens (träna) tar man istället kortaste vägen ut.
Strykningar: Görs till till Anna per e-post agility@holmsundbhk.se eller 0705-314186. Du
kan även stryka dig på startlistorna vid sekretariatet om du finns på plats. Skriv STRUKEN.
För ev. återbetalning av startavgift lämna vet./ sjuk/ eller löpintyg till tävlingsledaren eller
maila det senast 8 dagar efter tävlingen.
Toaletter: Vi har en toalett som är placerad på baksidan av vårt klubbhus. Respektera de
som är nödigast :)
Vatten: Det finns vatten att ta på kortsidan av stugan.
Vaccinationer och medlemskort: Startnummer 4 och 5 alla klasser kommer att få visa
vaccinationsintyg och medlemskort så glöm inte att ta med dessa.
Rökning: Är förbjudet inom tävlingsområdet. Rökare hänvisas till anvisad plats på
grusparkeringen pga brandrisken.
Tält: På grund av platsbrist så kan tält sättas upp i mån av plats på vår gräsplan vid sidan
av grusplanen. Sätt upp dem i tre rader så att det blir det lätt att passera med hund.

Servering: Det kommer finnas Taccobuffe inne i klubbstugan till försäljning. Annars erbjuder
vi kaffe, läsk, varma mackor och fikabröd i klubbstugan.
Parkering: Parkering sker på gräsplanen innan man kommer fram till anläggningen, följ
skyltning.
Rastning: Se anvisningar på området. Att alla plockar upp är väl en självklarhet!
Löptik: Vi utgår från att du som tävlar med löptik visar hänsyn vid rastning och i starten för
att minimera störningen för hanhundarna. Löptikar startar på sitt startnummer och vi kommer
inte att använda matta.
Skjutbana: Det finns en skjutbana en bit bort, så skott kan förekomma.

Försiktighetsåtergärder: På grund utav den epidemi som råder i Norge så hänvisar
vi till SKKs föreskrifter angående sjukdomen. Det vi kommer att göra är att ha skilda
in och utgångar på banan, inga gemensamma vattenskålar eller avkylning, det
kommer inte heller finnas någon belöningslåda framme. KOM IHÅG ATT TA UPP
EFTER DIN HUND!
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