
På tävlingsplatsen finns möjlighet att köpa mat och fika under dagarna. 
Möjlighet att sätta upp tält runt banan finns. Vänligen respektera markeringarna för detta. 
2222----3/6: 3/6: 3/6: 3/6: Tävlingen sker på två banor samtidigt (en agility- och en hoppbana). Large börjar på hoppbanan 
och small/medium på agilitybanan. Vi kommer att vänta in så att storleksklasserna blir klara på 
respektive bana innan vi byter. Första start i aktuella klasser sker på båda banorna samtidigt. 
Banvandring sker separat för varje storleksklass. Observera att både small och medium har 
banvandring innan första start. 
4/6:  4/6:  4/6:  4/6:  Tävlingen sker på en bana i taget. 
Anmäl att du är på plats genom att själv pricka av dig på uppsatta listor. Ca. 15 min före varje klass 
plockas listorna ned. Är du inte avprickad innan dess, räknar vi med att du är struken. Anmäl er även 
till inroparen vid banan då ni är REDO FÖR START. 
Stickprov på vaccination och medlemskap förekommer, så glöm inte att ta med hundens tävlingsbok, 
vaccinationsintyg och ditt medlemskort. Anslag på vilka som ska visa upp intyg kommer finnas 
bredvid anmälningslistorna. Intyg för berörda ekipage visas för inroparen på någon av banorna. 
Behöver din hund mätas görs detta kl. 07.30 varje morgon. Tävlingsböcker finns till försäljning. 
Vi kan endast erbjuda plats för husvagn/husbil till de som har förbokat. 
Information om boende kontakta Umeå Turistbyrå  090-16 16 16 

Vägbeskrivning hittar du på www.ubhk.se, under årets tävlingar. 

Plats: Umeå brukshundklubb, Ön 
Domare under tävlingsdagarna:      Tävlingsledare:   
Timo Vertanen, Johan Mähler,      2/6 Irene Sandström 
Carina Brickman, Pär Tangfelt      3/6 Thomas Malteryd 
Ninnie Lindvall & Gunilla Christiansson    4/6 Ewa Vrang 

(OBS! En bana i taget) 
Ho lag A small(5), medium(8), large(13) 
Ag lag small(5), medium(8), large(13) 
Ho lag B small(4), medium(7), large(13) 
PRISUTDELNING 

Vid frågor kontakta: Jenny Naarttijärvi 
tel. 070-287 70 87, jennynaa87@hotmail.com 
Ev. uppflyttningar meddelas till: erica@knet.se 

Gäller alla tre dagar! 
Anmälan från kl. 07.00 
Mätning av hundar kl. 07.30 
Första banvandring kl. 08.00 
Första start ca. kl. 08.20 

Hoppbanan   Agilitybanan 
Ho 1 large(50)   Ag 1 small(24), medium(31) 
Ho 1 small(24), medium(29) Ag 1 large(53) 
  PRISUTDELNING 
Ho 2 large(17)   Ag 2 small(9), medium(18) 
Ho 2 small(10), medium(17) Ag 2 large(19) 
  PRISUTDELNING 
Ho 3 large(58)   Ag 3 small(34), medium(32) 
Ho 3 small(36), medium(39) Ag 3 large(49) 
  PRISUTDELNING 

Hoppbanan   Agilitybanan 
Ho 1 large(49)   Ag 1 small(26), medium(33) 
Ho 1 small(26), medium(30) Ag 1 large (54) 
  PRISUTDELNING 
Ho 2 large(17)   Ag 2 small(10), medium(19) 
Ho 2 small(11), medium(19) Ag 2 large(20) 
  PRISUTDELNING 
Ho 3 large(63)   Ag 3 small(34), medium(30) 
Ho 3 small(36), medium(36) Ag 3 large(50) 
  PRISUTDELNING 


