
PM Luciacupen del 2 
Kvällstävling 6 december 

 

Uppsala Hundungdom hälsar et varmt välkomna till vår 

kvällstävling i nybörjarklass. 

Plats: Jällagymnasiets inomhushall, se vägbeskrivning nedan. 

Domare: Beatrice Utterström 

 

Då vi fått väldigt många starter har vi tyvärr varit tvungen att lotta bort några starter som nu är 

reserver. Läs mer om lottning och vad det innebär att vara reserv längre ned. 

 

Anmälan sker från kl 17:30 genom att stryka sig på startlistorna. 

Samling startnr 1- 15 kl 18:00 

Samling startnr 16-35 Kl 19:00 

 

Kan du inte starta på tävlingen? Meddela oss detta i förväg via mejl eller sms till 

kontaktinformationen nedan så har vi möjlighet att ta in reserver som gärna vill starta! 

 

Glöm inte att ta med medlemskort, vaccinationsintyg och stamtavla/tävlingslicens till hunden då vi 

utför stickprovskontroller vid anmälan. Det kommer finnas en stjärna vid ditt namn på startlistan om 

du ska visa upp ovan nämnda handlingar för tävlingssekreteraren. 

 

Löper din tik? Meddela oss gärna i förväg på mejl nedan. Alla tikar måste bära tikskydd i hallen och 

startar sist i klassen. Anmäl dig utan hund så tilldelas du en plats i hallen att vara på. 

 

Hallen är en kall inomhushall och håller ca 10 grader. Det finns ett litet utrymme att gå in och värma 

sig i. Det finns plats för burar och stolar längs med väggarna. Underlaget är konstgräs.  

Ta med lämpliga kläder och ett glatt humör! 

 

OBS! Tänk på att det är kennelhostatider. Hund får inte delta som under den senaste månaden har 

haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den 

senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. 

 

Rosetter för nybörjartitel finns att köpa för 30 kr. 

Lite fika, dricka, kaffe och té kommer att finnas till försäljning. Betalning sker med Swish. 

 

Vid frågor, mejla kontakt@uppsalahu.se 

Efter kl 16 på tävlingsdagen: Julia 073-0253807 

 

 

 

            Stort tack till vår sponsor; 

mailto:kontakt@uppsalahu.se


Vad innebär lottning och att vara reserv? 

Lottning av startordning sker på alla tävlingar och vid för många starter blir tyvärr några starter 

bortlottade och därmed reserver. Lottningen sker slumpmässigt i tävlingssystemet och inget vi som 

arrangör kontrollerar. Längst ned på startlistan kommer reserverna att finnas i ordningen R1, R2 osv.  

 

Om någon av de ordinarie starterna inte kan komma och har meddelat det i förväg så kontaktar vi 

reserverna i den ordning de är lottade till, via mejl eller sms, för att se om de fortfarande vill starta. 

Kontrollera därför att du har korrekt kontaktinformation på SBK tävling! 

Om någon av de ordinarie starterna inte har anmält sig på de uppsatta listorna innan samling och 

därmed inte kommer till start kan vi plocka in de reserver som har anmält sig och finns på plats i 

hallen.  
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