
 

 

Tollarps BK inbjuder till inofficiell agility- och lydnadstävling 

lördagen den 30 juli 2016 till förmån för Cancerfonden 
 

PM: 
Kommer finnas tillgängligt på vår hemsida samt i vårt evenemang på 

facebook senast 1 vecka innan tävlingen.  

Klubbens hemsida: www.tollarpsbk.se  

Övrigt: 
Det kommer finnas lotter till försäljning där allt går oavkortat till 

cancerfonden.  

Gå gärna med i vårt evenemang på facebook så missar du ingen viktig 

information! https://www.facebook.com/events/232790003758150/   

Kan du inte vara med på tävlingen men vill ändå skänka ett bidrag? 

Inga problem! Sätt in summan du vill bidra med till vårt Bg 475-7100 

och märk bidraget med VT. Inga bidrag är för små! 

Frågor: 
Skickas till Matilda på 0730-478276 eller agility@tollarpsbk.se 

(enklast via mejl eller sms) 

 

 

Klasser – alla storlekar oavsett klass 
Öppen agilityklass – innehåller alla hinder 

Tunnelklass – innehåller endast tunnlar + start- och målhinder 

Lydnadsklass 1 – Lydnadsklass 2  

Agilityn körs på en bana och lydnaden körs på banan bredvid. 

Hunden måste vara minst 10 månader för att starta. 

Utmana dina klubbkompisar att starta i en klass de inte brukar tävla i! 

 

Domare: Meddelas inom kort 

Tävlingsledare: Matilda Månsson (agility) Joakim Eriksson (lydnad) 

Kostnad: Agility: 60 kr/start. Lydnad: 100 kr/start. Betala gärna mer 

så checken till cancerfonden blir större! Mer info om betalning kommer 

får ni i bekräftelsen i samband med er anmälan.  

Anmälan:  
Sker via mejl till agility@tollarpsbk.se senast 9 juli 
Skriv följande i mejlet:   

 Förarens namn 

 Hundens namn 

 Vilken/vilka klasser ni vill starta 

 Storleksklass (gäller endast agility) 

För att vi ska kunna genomföra tävlingen behöver vi funktionärer 

(speciellt på agilitybanan). Skriv i din anmälan om du kan tänka dig 

att ställa upp som funktionär.  

Speciellt gällande agility: 
Vill man springa om sitt lopp går det bra. Omlopp kostar ytterligare 

50 kr. Man får max göra 1 omlopp/bana. Vid omlopp kommer det 

bästa resultatet räknas. 

Varmt välkomna! 
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