
 

Välkommen till Kungsörs Brukshundsklubbs 

Vinterdans i Kungsör 
Officiell tävling i Freestyle och Heelwork to Music 

 
Datum: söndagen den 24 februari 2019  
Plats: Kungsörs HundArena, Kungsgatan 10, Kungsör, vägbeskrivning se: 
www.kungsorsbhk.com. Parkering finns precis utanför HundArenan. 
 
Domare – Helén Bergman (HB), Charlie Westrin (CW), Anna Larsson (AL), 
Margaretha Åhs (MÅ) & Pernilla Pöykiöniemi (PP) 
FS3 (AL, MÅ), HtM3 (CW, PP), HtM1 (HB, PP), FS1 (AL, MÅ), HtM2A och FS2A 
(HB, CW), HtM2B (CW, PP), FS2B (AL, MÅ) 
Tävlingsledare: Ann-Sofie Zetterljung, Kevin Strömvall, Erica Svensson & Jenny 
Strömvall 
 
Tider: 
Hallen öppnar kl 8 
Preliminära tider under dagen: 
kl 8.30 samling o banvandring FS3 & HtM3 och därefter start (13+8 anmälda) 
kl 10.30 samling o banvandring HtM1 och därefter start (20 startande) 
kl 11.30 samling o banvandring FS1 och därefter start (20 startande) 
kl 12.30 samling o banvandring HtM2A+B och därefter start (14 anmälda) 
kl 13.30 samling o banvandring FS2A+B och därefter start (18 anmälda) 
Tävlingen beräknas vara klar före kl 19. 
 
Observera att samlingstiderna är preliminära och kan bli senare, dock inte 
tidigare. Banvandring sker utan hundar eller rekvisita utställd på golvet. 
 
Startlistor: 
Observera att startlistorna är preliminära fram till tävlingsdagen och kan 
komma att ändras beroende på återbud, reservplatser eller löptikar. 

http://www.kungsorsbhk.com/


Lottning av klasser och ev. återbud/förhinder: 
Vi har fått rekordmånga anmälningar vilket såklart är jätteroligt, dock betyder 
det tyvärr att alla inte får möjlighet att starta utan vi har tvingats att lotta både 
FS & HtM klass 1. På den preliminära startlistan framgår vilka som fått en 
startplats nr 1-20 eller om det är en reservplats R1-R43 resp. R1-R10. Är det 
någon startande som får förhinder så meddela oss omgående så att vi kan 
erbjuda en reserv er plats istället. 
Meddela ev. återbud/förhinder på mail: ann-sofie.zetterljung@hotmail.com 
fram t.o.m. 22/2 och sedan under helgen 23-24/2 går det även bra att meddela 
på sms eller tel: 072-51 51 857 
 
Musik: 
Musiken ska vara inlämnad på uppmärkt CD eller USB till sekretariatet vid 
samlingstiden för resp. klass.  
Viktigt att CD-skiva eller USB har rätt format, dvs. audio format, mp3, 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. (Dock inga burar på golvet precis nedanför 
läktaren av utrymningsskäl.) 
 
Protokollen: 
Delas ut på respektive prisutdelning, om du vill åka hem tidigare får du lämna 
ett adresserat, frankerat kuvert till sekretariatet, så skickar vi hem protokollen 
inom en vecka.  
 
Löptikar: 
Startar sist i sin klass med tikskydd på och är välkomna i hallen i direkt 
anslutning till sin start men tyvärr inte övrig tid under dagen. 
Väljer du att inte starta med din löptik får du självklart anmälningsavgiften 
tillbaka mot inskickat löpintyg. 
 
Prisutdelning: 
Prisutdelning sker efter varje klass, dock för klass 2 A&B samtidigt. 

mailto:ann-sofie.zetterljung@hotmail.com


 
Cafeteria: 
Cafeterian i hallen är öppen under hela tävlingen och serverar bl. a toast. 
 
Kontakt: 
Återbud och ev. frågor hanteras via mail: ann-sofie.zetterljung@hotmail.com 
Under lör 23 och sön 24 februari nås vi även på tel: 072-51 51 857 
 
 
Kom ihåg att ta med musiken på uppmärkt CD eller USB, medlemsbevis och 
vaccinationsintyg. 

 

 
Kör försiktigt och hjärtligt välkomna! 
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