!

Välkommen till Kungsörs Brukshundsklubb och vinterns lusserally!
Datum: 10 december 2017
Plats: Vår nya HundArena Kungsör, vägbeskrivning se www.hundarena.se
Domare: Linn Aasen (MKL) och Maria Skoog (FKL)
Sekretariatet öppnar för anmälan kl 8. Anmälan måste ske 15 minuter före samling.
Vi upprepar succén från förra året och tar ut en avgift på 5 kronor (eller mer, välj själv!) för
varje banskiss där alla pengar oavkortat går till Hundsportens insamling till Musikhjälpen!
Följande tider gäller under dagen:
Fortsättningsklass startnummer 1-23 samling kl 9:00
Fortsättningsklass startnummer 24-46 samling kl 11:00
Mästarklass startnummer 1-25 samling kl 9:00
Mästarklass startnummer 26-50 samling kl 11:30
Ta med kontanter till banskiss, inneskor, handduk till hundens tassar vid dåligt väder,
medlemsbevis och vaccinationsintyg. Löptikar får inte vistas i HundArenan förutom i direkt
anslutning till start och då på anvisad plats med tikskydd fram till banan. Anvisningar får du i
samband med anmälan till sekretariatet om var du får gå in med hund. Om du inte vill tävla
med din löptik betalas anmälningsavgiften tillbaka med intyg. Löptikar startar sist i alla
klasser.
Startlistorna presenteras på www.sbktavling.se . Om du får förhinder så meddela detta
snarast! Du kommer att behålla ditt startnummer och behöver inte vara orolig att du behöver
hålla koll på en ny samlingstid.
Tävlande och publik går in på sidan, följ skyltning på plats. Hundar är välkomna in i arenan
om de är tysta och det finns plats för burar.
Observera att vi har ny matta och därmed inte tillåter uteskor inne på tävlingsplanen. Ta med
inneskor eller tävla i strumplästen. På de allmänna ytorna är uteskor okej.
På HundArenan kommer fiket att vara öppet där det finns försäljning av fika, toast mm. Vi
säljer även titelrosetter i kiosken.

Om du vill åka hem tidigare men ändå vill få kunna se ditt protokoll, ta med dig ett frankerat
kuvert så skickar vi protokollet i efterhand till dig.
För frågor och förhinder maila i förväg till linn.aasen@hotmail.com eller SMSa på dagen till
Linn 0707404164.

Varmt välkomna till oss i Kungsör!!

