Inbjudan till Agility-KM
20 december 2013
Tävlingsplats: Knivsta Hundsportcentrum. I hallen behöver man ha inneskor eller springa i
strumporna. Är det smutsigt ute så måste man torka av tassarna på sin hund. Löptikar måste
ha tikskydd även när de kör banan. Finns plats för några burar inne i lokalen.
Kostnad: Eventuell kostnad är 300:- vilket delas på antal deltagare.
KM: Avgörs i ett agility- och ett hopplopp som sedan räknas samman. Den hund som i varje
storleksklass har snabbast sammanlagda tid och minst antal fel står som vinnare.
Samling: 18.00 för de som kan, då bygger vi bana så allt är klart.
Banvandring: 18.50 för alla storlekar.
Första start: 19.00. Vi har sen 1 timme att köra effektivt på för 20.00 är det rallyträning.
För att vi ska hinna köra två lopp så behöver vi hjälpas åt genom att stå redo med sin hund
när det är dags att starta, att hjälpas åt att höja/sänka hinder och bygga om.
Startordning: small, medium, large (i båda loppen)
Anmälan: Maila ditt och hundens namn och storleksklass senast 15/12 till:
karin70.ostergren@hotmail.com eller på tbk:s fb-sida under nya kommentaren om KM.
Funktionärer: Eftersom vi bara har en timme på oss att genomföra två lopp så gäller det
att vi är effektiva. Har du någon som kan följa med och hjälpa till som tidtagare, skrivare,
hålla hund så den är startklar eller annat så är det toppen. Meddela detta till samma adress
som anmälan eller på fb.

Välkommen!
VÄGBESKRIVNING TILL HALLEN: Hemsida: http://www.knivstahundsportcenter.se/index.html
Hallen ligger mellan Stockholm och Uppsala – närmare bestämt i Husby-Långhundra utanför Knivsta.
- Om du åker med SL så stannar bussen 150 meter från lokalen.
- Om du åker med UL så stannar bussen cirka 250 meter från lokalen.
Om du kommer från E4 sväng av vid avfarten för Knivsta och Novapark och kör Rv 77. Följ
skyltningen mot Norrtälje i 11 km och sväng höger vid skyltningen mot Långhunda kyrka. Kör 300
meter och håll till höger.
Kör igenom den lilla byn i cirka 200 meter och hallen ligger på vänster sida.

Om du kommer från Norrtälje på Rv 77: följ skyltning mot Knivsta (E4). Fortsätt rakt igenom den stora
rondellen där du kan svänga mot Arlanda/Almunge. Kör cirka 1.5 km och sväng vänster vid skylt mot
Långhundra kyrka. Kör 300 meter och håll till höger. Kör igenom den lilla byn i cirka 200 meter och
hallen ligger på vänster sida
Om du kommer från Arlanda kör emot Almunge. Då du kommer till den stora rondellen där du kan
svänga mot Knivsta/Norrtälje/Rimbo svänger du vänster mot Knivsta. Kör cirka 1.5 km och sväng
vänster vid skylt mot Långhundra Kyrka. Kör 300 meter och håll till höger. Kör igenom den lilla byn i
cirka 200 meter och hallen ligger på vänster sida.

