Hej och varmt välkommen till Linköpings
Hundungdom och Pyttetävling 3
den 28/10
Hitta till Anicurahallen: Hallens adress är Åsmestad, 585 98 Linköping. Om din GPS inte
hittar den så kan du istället ange adressen till CityGross Linköping (Åsmestadsgatan 8, 583
38 Linköping) och sedan följa vägbeskrivningen på klubbens sida den sista kilometern
http://linkopingshu.se/om-lhu/hitta-hit/
Parkering - se karta nedan
Du kommer att få checka in digitalt, det vill säga hojta till via evenemangsidan eller telefon
om du kommer att tävla under kvällen eller om din hund löper. Eftersom vi har lite dålig
mottagning på klubben så går det bra att checka in redan innan du åker hemifrån. Hojta till
oss så fort du kan om din hund löper så att vi kan korrigera startlistorna!
Evenemangssida på fb: https://fb.me/e/7o4T0w14Q
Anmälan om löptik (& anmälan ankomst om du inte har facebook): 0709-567167 eller
via mail på johansson_erika@yahoo.co.uks
Banvandring har vi tyvärr inte i coronatider. Om någon inte varit i hallen så kan ni se
upplägget i skissen längre ner i PMet. Det är konstgräs utan pelare eller andra konstigheter.
Det finns speglar på tre av väggarna. Banan är avgränsad mot resten av lokalen.
Domargenomgången är digitaliserad och du hittar den här:
https://www.youtube.com/watch?v=CwBKTtDoPeA
Om du har några frågor är du välkommen att ställa dom i evenemanget på facebook (om du
inte har facebook kan du ringa Yvonne 0705:292058).
Musik: vår spelare kan spela audio-CDs och mp3 USB så din musik måste vara i något av
dessa format. Det är klokt att klippa musiken precis så som du vill ha den, det minskar risken
för att nåt ska gå fel på tävlingen!
Musikinlämning gör du som ska tävla TtM innan 17:45 i den STORA porten på kortsidan. Vi
har där en korg där du lägger kuvertet. OBS! Ha med dig musiken i ett färdigskrivet kuvert
där du anger. Namn på dig o hunden, startnummer, vilken klass, låt nr samt start- och
stopptid om du inte klippt låten (det är säkrast att klippa själv!). Foto på hur det ska se ut
finns nedan.
Startlistor kommer att skickas ut i mailen och läggas i facebookevenemanget så att alla i
förväg vet vilken ordning som gäller.
De snälla domarna som önskar er allt gott är: My Sackenreuther och Yvonne Öster.
Den ännu snällare tävlingsledaren är Ing-Christin.

Tider att passa:
17.30-17.45

TtM: musikinlämning och digital incheckning (om du inte redan gjort det)

18.00

Första start TtM Pyttechansen, ca 3 starter
Paus 5 min p g a få lag och alla ska hinna belöna
TtM Pytterevanchen (inkl KM i TtM), ca 4 starter
Prisutdelning TtM
P.S. Efter att Pyttetävlingen är slut kommer vi att köra LHUs KM i FS & HtM (starttid ca
18.45 så att alla tillresta kan undvika KMet)

Inne i hallen kommer vi enbart att ha domare och övriga funktionärer, ett lag på planen och
ett i uppvärmningsdelen av hallen. Det kan finnas funktionärshundar i köket så undvik att
värma upp där. Tänk även på att ni stör de som tävlar så lite som möjligt när ni värmer upp
och belönar :)
Vi ska försöka göra det smidigt för både inroparen och dig som tävlar. Vi kommer att sända
live i facebook-evenemanget så att du kan ha koll på hur långt tävlingen har hunnit.
För att minimera smittrisk saknas koppelbärare/grindstängare/rekvisitabärare på den här
tävlingen. Det blir tyvärr lite knöligare för er som tävlande men vi hoppas att ni har förståelse
för att vi gör så här.
Vi har inte vatten på klubben så ta med eget!! Vi kommer att ha stationer utställda med
våtservetter och handsprit som ni kan använda, se karta.
När du tävlat klart kan du om du vill åka hem. Resultatet kan du sen se på Hundaktiv. Priser
till de tre bästa i varje klass kommer att skickas hem via post. Protokollet kommer via mail
(även funkisar behöver sova men dom kommer så fort vi kan).
Vi kommer inte att ha någon försäljning p g a corona så ta med fika (eller sväng in på
CityGross och handla nåt).
Det kommer troligen bli kallt både i hallen och i bilarna så ta på er ordentligt med kläder!
Hallen är lantligt belägen så ta med ficklampa för hundpromenader.
Som ni ser så blir det här inte som en vanlig tävling. ;( Men det är iallafall en tävling, även
om det blir minst sagt lite avigt och krångligt.
Håll koll på evenemangsidan. Där kommer allt att stå med länkar till diverse bra saker.
Superkul att du vill göra oss glada med att komma och tävla hos oss!
Vänliga hälsningar Linköpings hundungdom
Yvonne och Erika
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