
PM för officiell agility tävling klass 1, 

Tollarps BK 5/10 2014 
Domare: Magnus Andkvist och Nalle Jansson 

Tävlingsledare: Matilda Månsson, 0730-478276, agility@tollarpsbk.se  

Mätning: Sker på altanen vid klubbstugan kl 08.30. Var vänlig och meddela tävlingsledaren 

innan tävlingsdagen så ser vi om vi eventuellt behöver förlänga tiden för mätning. Skicka ett 

mail till agility@tollarpsbk.se om du vill mäta din hund! 

Banvandring: Varje banvandring är 8 minuter lång. Endast en banvandring/klass. Första 

banvandring är kl 8.50. 

Första start: kl 09.00 

Anmälan: Sker till inroparen 

Startlistor: Finns på gaveln på klubbstugan och på SBK tävling.  

Tävlingsböcker: OBS! Finns inte att köpa på plats! 

Prisutdelning: Sker efter varje avslutad storleksklass.   

Resultatlistor: Kommer sättas upp i avvikande färg på samma ställen som startlistorna. 

Pinnar: Lägg din tävlingsbok i ”Tävlingsböcker in” på altanen om du har fått en pinne.  

Toaletter: Finns på gaveln på klubbstugan.  

Tält: Får sättas upp på anvisad plats. 

Parkering: Vi har ont om parkeringar så samåk gärna! 

Servering: Finns i klubbstugan. Hamburgare och korv kommer bla att säljas.  

Vägbeskrivning: http://tollarpsbk.se/index.php/klubben/startsidan  

Övrigt: Under dagen kommer Klockaregården finnas på plats för att sälja hundartiklar, Julia 

Larsson från Dog´s for motion finns på plats för att massera era hundar, Jenny Granberg från 

The Equiway finns på plats för att brodera på bla täcken till hunden och jacka till föraren, 

Olseröds hundcenter finns på plats för att informera om sin fina inomhushall och Christel 

Olsson från Arrak Outdoor (endast kortbetalning) finns också på plats!  Agility mot cancer 

armbanden kommer finnas till försäljning i klubbstugan.  

Tror inte att vi behöver påminna om att alla plockar upp efter sin hund och 

slänger skräpet i papperskorgarna?! 

Kom ihåg: vaccinationsintyg (stickprov kan tas), medlemskort, tävlingslicens, 

tävlingsbok, och självklart ett glatt humör! 

Om något skulle hända är vi på Tollarps BK utbildade i HLR! 
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Startordning 

Agilitybana – Magnus Andkvist Hoppbana – Nalle Jansson 
Banvandring 08.50 Första start 09.00 Banvandring 08.50 Första start 09.00 

Ag1 Large 30 starter Ho1 A Small 29 starter 

Ag1 Small 25 starter Ho1 A Medium 23 starter 

Ag1 Medium 23 starter Ho1 A Large 29 starter 

  Ho1 B Small 28 starter 

  Ho1 B Medium 23 starter 

  Ho1 B Large 27 starter 

 

Diskad? Du får självklart köra klart banan men du får 

inte träna på banan! 

Tollarps brukshundklubb  

hälsar härmed alla ekipage 

hjärtligt välkomna till en dag full 

av agility! 

  



Vi vill tacka alla sponsorer! 
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