
Inofficiella tävlingar på Tierps BK 2020 

Läs informationen noga! 

Datum: 11/6 (kvällstävling) och 13/6 (dag) 

Plats: Tierps BK, Gryttjom 106 (adressen finns nu inlagd på Google maps) 

Kostnad: 50:-/lopp, Swish el BG till klubben. Invänta svar om plats innan betalning. 

Om tävlingsdagarna och anmälan 

Torsdag 11/6: Lättare hoppbana x 2, alla storlekar, max antal anmälda ekipage är 40 st. Inget 

slalom är med. 

Hunden ska vara 18 månader. 

Anmäl här: https://forms.gle/Qr1NkxUVdBWGg7Lj6 

 

Lördag 13/6: Lätt hoppbana x 3, alla storlekar indelade i 3 grupper, XS/S (morgon) - M (lunchtid)– 

L/XL (em), max antal anmälda ekipage i varje grupp är 40 st. Slalom är med. 

Hunden ska vara 18 månader. 

Anmäl här: https://forms.gle/yEdKgiBaFka7MwXH9 

 

Övrig information 

Servering: Medtag egen mat/fika, ingen servering kommer att finnas. 

Toalett: Kommer att finnas. 

Banvandring: Vi kommer ha lågt antal deltagare/bandvandring för att förhindra trängsel. Ha 

tålamod. 

Medföljande: Då vi följer de restriktioner som finns på 50 personer i en folksamling, så ber vi alla 

deltagare att inte ta med anhöriga/vänner. Blir vi fler än detta antal kommer icke tävlande att få 

lämna klubbområdet. 

PM: Skickas ut till alla tävlande ca 1 vecka innan tävlingsdagen. 

Frågor och strykningar: agilitytbk@gmail.com 

 

Varmt välkommen med din anmälan! /Agilitysektorn Tierps BK 
 

Information från Tierps Brukshundsklubb  

https://forms.gle/Qr1NkxUVdBWGg7Lj6
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mailto:agilitytbk@gmail.com


Tierps BK följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och du som tävlande måste tänka på eget ansvar. Vi 

ber er som är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp, att avstå från tävlandet just nu. Vi kommer också 

vara tvungna att begränsa antal tävlande.  

Tävlingen är öppen för dig som har max 2 timmars bilresa till tävlingsplatsen.  

Övriga anmälningar kommer att strykas.  

FHM rekommendationer ska följas! 

  

Tierps BK följer de regler/anvisningar som FHM och SKK/SBK gått ut med när det gäller arrangemang 

av tävlingar fr o m 1 juni. Regler/anvisningar kan komma att ändras fram till tävlingsdagen. 

Är du sjuk – hör av dig så får du pengarna tillbaka! 

 

 

 

 


