PM för Linköpings HUs Nyårsfest
Tisdagen den 31:e januari 2019
Plats: AniCura hallen
Arrangör: Linköpings Hundungdom
Domare: Elin Fahlander
Frågor: rebecca.gsson@gmail.com

Hejsan och varmt välkomna till vår fest och tävling! Vi ser så mycket fram emot att få
dela den här dagen med er och era hundar. Nedan finner ni information om hur
dagen kommer att se ut samt vilka preliminära tider som vi har. Skulle du ha några
frågor eller funderingar så är det bara att du mailar rebecca.gsson@gmail.com.
Anmälan: Startlistor kommer att finnas uppsatta på whiteboardtavlan i hallen
kl 10:00. Efter banvandringen för respektive klass anmäler du dig till inroparen.
Mätning av hund: Det kommer tyvärr inte finnas möjlighet att mäta hunden.
Ta med vaccinationsintyg!
Hundar: I lokalen är det ca 15 grader så en extra tröja eller filt till både dig och
hunden kan vara bra att ha med. Inne i hallen tar vi av ytterskorna så ta med
inneskor eller varma sockar. Ta gärna med dig en handduk så att du kan torka
blöta tassar. Det är tillåtet med burar och hundar inne i lokalen men inte precis inpå
tävlingsplanen.
Vi har en ganska liten hall så vi skulle uppskatta om de som har möjlighet skulle
kunna lämna sina hundar i bilen större delen av tiden. Förbered gärna med varma
täcken och filtar i bilen så hundarna kan sitta där utan att frysa. Vi skulle också
uppskatta om verbala hundar kan stanna i bilen när de inte tävlar för att hålla
ljudnivån nere i hallen.
Sopor (hundbajspåsar m m) kastas i soptunnan som står vid vägen vid toaletten.
Tänk på att plocka upp efter din hund i hela området.
Toalett: Vi har en utomhustoalett som ligger placerad längs med hallens ena kortsida
vid infarten.
Mat och dryck: Vi kommer att ha ett litet fik med försäljning av lättare mat och dryck.
Några hundra meter från lokalen hittar du City Gross, China Express och apotek. Det
finns micro i hallen som kan användas för att värma mat. Betalning sker via
Linköpings HUs Plusgiro-konto eller kontanter.
Återbud: Anmälningsavgiften återbetalas endast om du eller hunden är sjuk. Intyg
skickas till rebecca.gsson@gmail.com senast 8 dagar efter tävlingen. Gällande
kennelhostan följer vi SVAs rekommendationer (www.sva.se) och veterinärintyg
behövs inte.

Belöning: Belöna hunden efter målgång! Låda för leksak och godis kommer att
finnas. Det är inte tillåtet att ha plastpåse med godis i för alla hundars säkerhet.
Diskvalificering: Vid diskning får man självklart slutföra banan.
Löptikar: Löptikar är välkomna in i hallen men skall bära tikskydd. Löptikar startar
sist. Meddela inroparen direkt efter banvandringen.

OBS! Tiden för första start är preliminär och kan förskjutas både framåt och
bakåt i tiden.Kom därför i god tid.
10:00 Festen startar med paketapportering, loppis, fotografering och fortsätter med
uppvisning ca kl 11.
12:00 Banvandring Blåbär: XS, S och M banvandrar ihop i 8 min. Direkt efter det så
banvandrar L och XL i 8 min.
13:30 Banvandring Öppenklass: XS, S och M banvandrar ihop i 8 min. Direkt efter
det så banvandrar L och XL i 8 min.
Startordning Blåbär
XS
S
M
L
XL

Startordning Öppenklass
XS
S
M
L
XL

Parkering: Parkera gärna nära din granne så att många får plats. Det är inte tillåtet
att parkera mot ladan som ligger bredvid hallen. Om parkeringarna vid kortändorna
av hallen är fulla finns det även en parkering på gräs (första höger efter att man
svängt in på grusvägen). Utomhusbelysning saknas så ta gärna med en ficklampa. Vi
får inte parkera hur som helst på området, se därför parkeringsplanen. I de röda
rutorna får vi parkera. Begränsat antal platser. Samåk gärna.

Vägbeskrivning: Linköpings Hundungdom finns i Åsmestad, vilket ligger mellan
Lambohov och stora Aska. Du hittar till lokalen genom att vid rondellen vid citygross
åka mot stora aska. Efter du passerat bussgatan mot Lambohov går det över till 70.
Om du går till klubben tar du första avfarten till höger in på en grusväg där det står
skyltat Åsmestad. Sedan håller du till vänster förbi motorklubben, hallen är den röda
maskinhallen. Om du kör bil kör du förbi den första avfarten mot Åsmestad. Du tar av
anda grusvägen in till höger, där det även är skyltat mot Streetpack. Kör rakt fram tills
du passerat agilitybanan, och sedan en kort bit så du passerar den gula ladan på
höger sida. Ta av till höger innan du kommer fram till streetpack.
Välkommen – Lycka till – HA KUL!!!

1.11 Förarens skyldigheter ”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och
anvisningar som
utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”
... 3. Ansvar ”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada
eller förlust
som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Detsamma
gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller
beskrivning om
skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”.

