
 

 
    

 
Välkommen till Kungsörs Brukshundsklubbs 

Sommardans i Kungsör 
Officiell tävling i Freestyle & HtM 

med AFC kval i FSI & II 
 

PM 
Datum: lördagen 18 augusti 2018  
Plats: Kungsörs HundArena, Kungsgatan 10, Kungsör, vägbeskrivning se: 
http://www.kungsorsbhk.com/wp/adresser  
Domare: Helén Bergman & Renata Johansson 
Tävlingsledare: Ann-Sofie Zetterljung, Jenny Strömvall och Erica Svensson  
 
 
TIDER 
Följande preliminära tider gäller för dagen:  

Ca 9.15 öppnar vi för insläpp, anmälan och musikinlämning 

 

10.00 Samling o Banvandring (utan hund) HtM I & II 

10.30 Första start HtM I (8 anmälda) 

Ev. löptikar klass I startar efter HtM II 

HtM II (2 anmälda) 

Ca 11.30 Prisutdelning HtM samt LUNCH 

 

12.00 Samling o banvandring (utan hund) FS I & II 

12.30 Första start FS I (9 anmälda) 

Ev. löptikar klass I startar efter FS II 

FS II (2 anmälda) 

Ca 13.30 Prisutdelning FS 
 
Observera att tiderna är preliminära och kan bli tidigare eller senare!!! 
 
Kom ihåg att ta med musiken på uppmärkt CD eller USB, medlemsbevis och 
vaccinationsintyg. 
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MUSIK 
Musiken ska vara inlämnad på uppmärkt CD eller USB till sekretariatet före banvandring 
i respektive klass.  
 
Viktigt att CD-skiva eller USB har rätt format, dvs. audio format, allra helst har du en CD-
skiva eller USB med endast aktuell låt på och i rätt längd. Säkerställ att du testat din 
skiva på en vanlig CD spelare, inte bara på dator. Det minskar risken för strul med 
musiken. Ta gärna med en extra kopia på din skiva utifall det skulle vara några problem. 
 
 
HUNDARENAN 
Hela tävlingsplanen kommer vara inramad av väggar, staket och kompostnät. 
Det finns gott om plats för publik och burar inne i hallen. Se till att era hundar är tysta 
och inte stör andra tävlande när de är i hallen och visa hänsyn till varandra under hela 
tävlingen. 
 
 
PROTOKOLLEN 
Delas ut på respektive prisutdelning, om du vill åka hem tidigare får du lämna ett 
adresserat, frankerat kuvert till tävlingsledaren, så skickar vi hem protokollen inom en 
vecka.  
 
 
LÖPTIKAR 
Alla löptikar startar sist på fm (HtM) och em (FS). De får inte vistas i HundArenan 
förutom i direkt anslutning till sin start. Tikskydd ska användas under tävling. 
Om du inte vill tävla med din löptik betalas anmälningsavgiften tillbaka med intyg (från 
klubben). Vänligen hör av dig snarast om din tik börjar löpa så vi kan planera efter detta!  
 
 
AFC KVAL 
Regler för att kvala till Agria Freestyle Cup (AFC): 
- Tävlande ska vara mellan 6-25 år och ha giltigt medlemskap i Sveriges Hundungdom. 
- Tävlande ska vara anmäld till den klass som hunden är meriterad för: klass I eller klass 
II. 
- Kvalificeringsregler: det krävs minst 75 procent i varje bedömningskategori. Vilket 
betyder minst 7,5 poäng i snitt 
av domarna i varje kategori (totalt 22,5 poäng). 
- Det är de tre (3) främst placerade ekipagen som kvalar till AFC-finalen. 
- Varje ekipage kan bara kvalificera sig en gång under året, däremot kan en förare kvala 
med flera hundar. 
 
Mer info se länken nedan: 
https://www.skk.se/sv/SHU/Tavlingar-och-aktiviteter/Agria-Freestyle-Cup  
 
 
HITTA TILL TÄVLINGEN 
Tävlingen går i vår nya inomhushall, Kungsgatan 10 i Kungsör. 
Adress och karta: http://www.kungsorsbhk.com/wp/adresser  
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PARKERING 
Parkering finns precis utanför HundArenan. 
 
 
SERVERING 
På HundArenan kommer Cafét att vara öppet hela dagen där det finns försäljning av fika, 
toast mm.  
 
 
FRÅGOR 
För anmälning av löptik, frågor och förhinder maila i förväg till Ann-Sofie på: 
ann-sofie.zetterljung@hotmail.com och på tävlingsdagen ring/SMS:a till Ann-Sofie på 
072-51 51 857 

 
Välkomna på Sommardans i Kungsör! 
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