AGILITY KM 2020
ÖREBRO BRUKSHUNDKLUBB

Plats – Örebro Brukshundklubb
Datum och tid – 22 september, från kl 17.30
Nu är det dags att ha årets höjdpunkt, att kåra våra klubbmästare i de olika
klasserna.
Vår tanke är att vi kommer att starta med en hoppklass, som är till för de som
tävlar officiellt tillsammans med sin hund i klass 1-3, sedan kommer vi att ha en
blåbärsklass för de som inte hunnit startat än och hunden är äldre än 16
månader. På samma bana som blåbärsklassen kommer att vara kommer vi också
låta våra seniorhundar vara med och tävla, det är de som har pensionerats från
sin agilitykarriär. Sedan när detta är klart kommer vi att avsluta med en
agilityklass för de som tävlar officiellt.
Blåbärsklass/seniorklass innebär att det endast kommer att vara hopp och tunnlar
med på banan och det är mellan 10-15 hinder ungefär. Det kommer att vara
lägre hopphöjder mot vad det är på en vanlig officiell tävling.
De officiella klasserna kommer vi att lägga på en lättare klass 2 nivå, så ingen
ska avskräckas.
Kostnaden för denna tävling är 50kr för en hund, 75kr för två hundar och 100kr
för 3 hundar eller fler. Det är den sammanlagda kostnaden för alla klasser du ska
tävla, alltså betalar du per hund och inte per klass.
Vi kommer att ses från kl 17.30 och börja bygga hoppbanan och första
banvandringen är 1815, och första start kl 18.30. Vi hoppas på att även om du
endast ska tävla blåbärsklass eller liknande så kommer just du upp och hjälper
till, det finns alltid saker vi behöver hjälp med.
Anmälan sker till Malin Lindskog, på mailadress malin_agility@hotmail.com ,
det är viktigt att ni skriver vilken storlek och klass du ska vara med i och hur
många hundar, betalning sker via swish på plats.
Alla medlemma får vara med denna kväll och tävla, men kårningen om KM sker
till de som tävlar för ÖrebroBk som standardklubb.

VARMT VÄLKOMNA

