PM
Varmt välkomna till Uppsala Brukshundklubb och Uppsala
Hundungdoms gemensamma tävling i rallylydnad!

Helgen den 13-14 oktober 2018
Anmälan: Du anmäler dig genom att stryka ditt namn på startlistan som finns i
anslutning till sekretariatet (dörren till höger på klubbstugan).
Kval till Agria Rallylydnad Cup: Anmälan till cupen sker samtidigt som du
anmäler dig till tävlingen genom att du skriver ”kval” bredvid ditt namn.
Banskisser kommer finnas att köpa till en kostnad av 5kr som betalas kontant
eller via Swish. Det kommer finnas uppsatta för den som vill fota eller liknande.
Café Gyllene Tassen kommer vara öppet under tävlingsdagarna. Här kan ni
köpa fika, dryck och något lite mer matigt. Här finns även möjlighet att köpa
titel-, cert- och championatrosetter!
Löptikar får ej följa med till sekretariatet. När ni anmäler er, hojta till så får ni
information om var ni kan hålla till under dagen.
Parkeringen kommer att bli väldigt full då det är många tävlande, så vi ber er
att parkera smart och smidigt (vi kommer ha parkeringsvakter på plats) –
alternativt gärna samåka eller parkera i närheten av klubben.

Observera att startlistorna kan ändras ändra fram till start! Sista
ändringen i förväg är på torsdagen den 11 oktober 2018, efter det
kan ni se vilken samling ni ska komma på.

Sponsorer Uppsala BK

Sponsorer Uppsala HU

Sekretariatet öppnar 7:00 lördag, och 8:00 söndag.
Lördag
Mästarklass A

Mästarklass B

Fortsättningsklass
A

Fortsättningsklass
B

Samling start 1-25
8:00

Samling start 1-25
8:00

Samling start 1-22
13:30

Samling start 1-21
13:30

Samling för grupp två kommer ske direkt efter att grupp ett är klar i respektive klass.

Söndag
Nybörjarklass A

Nybörjarklass B

Avancerad klass A

Avancerad klass B

Samling start 1-24
9:00

Samling start 1-24
9:00

Samling start 1-15
13:30

Samling start 1-15
13:30

Samling för grupp två kommer ske direkt efter att grupp ett är klar i respektive klass.

Adress till klubben är Stora Djurgården (Vårdsätravägen), 756 46 UPPSALA
GPS-koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 59.815634, 17.608949
Vägbeskrivning:
Från E4:an
Kör av mot Uppsala södra, avfart 186. Ta vänster i rondell och kör in på Kungsängsleden,
fortsätt ca 4 km. Fortsätt på Vårdsätravägen ca 2,5 km, i rondellen kör rakt fram. Efter ca 500
meter ta av höger mot Uppsala Brukshundklubb.
Från 55:an
Sväng höger vid skylt mot Hammarskog. Fortsätt rakt fram tills ni kört igenom en liten gård, ta
då vänster i en tre-vägkorsning. Ta vänster vid nästa T-korsning. Efter ca 1,2km, sväng vänster
mot Uppsala Brukshundklubb.
Tävlingsområdet omfattar alla appellplaner, agilityplanen, klubbstugan samt parkeringen.
Kom ihåg att man inte får beträda uppmärkt tävlingsplan innan
tävlingen börjar. I övrigt får man röra sig fritt på
tävlingsområdet. På kartan över klubbområdet (se bild till höger)
framgår de olika planerna m.m.
Rastning kan ske i skogsområdena och utmed gångvägen (tänk
på att plocka upp efter din hund för allas trevnad).
Banorna kommer vara lokaliserade på Nedre appellplanen. På
denna plan får enbart funktionärer, den tävlande samt nästa start
vara under tävlingen. Uppvärmning/nedvärmning och publik får
gärna vara på övre appellplanen samt lilla planen.

Vid frågor innan tävlingen kontakta oss på
tavling@uppsalabrukshundklubb.se. På tävlingsdagen, kontakta
Rebecca Breding på 0707 707 167.

Varmt välkomna!

