
Inbjudan till Tierp Agility Cup 2013 

4 deltävlingar – 9 klassvinnare  

Klasser: Vanligklass - Large, medium, small, Lättare- (från 12 månader) och 

veteranklass (från 7 år) -lättare- och veteranklassen kör på samma bana med låga 

hinder, inget slalom, a-hinder eller gunga. Lättareklassen är öppen för alla som vill 

köra sin hund på en lite snällare bana. Du väljer själv. 

Deltävling 1:  2 maj – 2 x hoppklasser 

Deltävling 2:  6 juni – 2 x agilityklasser 

Deltävling 3:  4 juli – 2 x hoppklasser 

Deltävling 4:  1 augusti – 2 x agilityklasser 

Gemensam banvandring för alla klasser: Kl. 18.00 alla deltävlingar 

Viktigt! Stryk dig på startlistorna när du kommer så vi vet att du är där. De sitter uppsatta vid 

agilitybanans lilla ”hus” längst ner på klubbområdet. 

Startordning: 

hoppklasser –  Lopp A: lättare- och veteranklass large, medium, small, 

sen vanlig klass: small, medium, large 

Lopp B: lättare- och veteranklass large, medium, small, 

sen vanlig klass: small, medium, large 

 

agilityklasser – Lopp A: lättare- och veteranklass small, medium, large, 

sen vanlig klass: large, medium, small 

Lopp B: lättare- och veteranklass small, medium, large, 

sen vanlig klass: large, medium, small 

 

Tävlingsanmälan: Klicka här för anmälan till tävlingen som du gör senast 7 dagar innan 

tävlingsdag. Du anmäler dig till en deltävling i taget, efter en deltävling är klar lägger vi ut 

anmälan till nästa. Ett gemensamt mail skickas ut till alla som har anmält sig någon dag 

innan tävlingen som bekräftelse på deltagande. 

Kostnad: 30:-/lopp som betalas in på pg. 234703-7 senast 7 dagar innan tävlingsdag. 

Prisutdelning: Ett litet pris delas ut till 1-3 plats i varje klass vid varje deltävling, finare 

priser vid cupens slut. A och B-loppen räknas var för sig vid deltävling, men räknas sen 

samman för att få fram totalvinnarna av cupen. 

Frågor kring tävlingen: tbkagility@gmail.com 

Servering: En liten enkel servering med möjlighet att köpa kaffe, dricka och fikabröd 

kommer att finnas vid banan. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ3ZVlfdlJ0VURJc3hMMTRYSGFsb0E6MQ#gid=0
mailto:tbkagility@gmail.com

