
  
Lomma BK och Svedala Bk  
Hälsar dig välkommen till officiell agilitytävling 

Lördagen den 23 april 2016 

 

 I PM:et följer en hel del viktig information för att få dagen att flyta på så smidigt som möjligt! 

Din första tävling? Ta det lugnt, allt kommer att gå bra. Fråga gärna om det är något du 
är osäker på. Det allra viktigaste är att du och din hund har roligt tillsammans! Tänk på att 
ha med en riktigt bra belöning till din hund. Det kommer alltid nya tävlingar, men du har 
bara en chans att ge din hund ett riktigt fint första intryck av tävlingsvärlden. Med detta 
sagt vill vi önska alla lycka till! 

 

Domare Louise Eriksson (LE), Viktoria Lundh (VL) 

Magnus Andkvist (MA) 
Tävlingsledare Tävlingsdagen: Christopher Nilsson, 0704-186927 

Innan tävlingen:  

Ingrid Borg Vogel,  

SMS: 0734-344730   

agility@lommabk.com 

Anmälan Endast till inroparen i anslutning till banvandring. 

Mätning (föranmälan) Anmäl att du vill få din hund mätt till: 

agility@lommabk.com 

Ett fåtal tävlingsböcker kommer att finnas till 

försäljning. 

Körschema Se nästa sida.  

Vi räknar med att klass 2 startar tidigast kl 12:00 

Banvandring (8 min) 2 banor 

Klass 1, banvandring kl 7:50/8:00 

All banvandring sker före resp. klass startar. 

 Hjälp oss att få dagen att flyta – var uppmärksam på 

när det är dags för din klass och start! 

Självklart får man vid disk springa klart inom 

maxtiden. 

Startlistor Läggs ut på SAgiK dagen innan. 

Betalning/återbetalning Vänd er till sekretariatet. 

Strykningar Anmäls till agility@lommabk.com 

Vi blir både glada och tacksamma om ni meddelar 

strykning FÖRE fredagen den 22/4 

Pristudelning Sker efter klass 1 respektive klass 2.  
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Förtäring Caféet serverar smörgåsar, kakor, läsk samt godis. Vi 

drar igång grillen fram på förmiddagen. 

Kontant betalning eller SWISH! 

Hitta hit Plats för tävlingen är Lomma BK  

Väg 110 mellan Lomma och Bjärred, sväng höger in på 

Habovägen, första höger är Fritidsvägen 2.  

Hemsida: http://www.lommabk.com/  

För allas trevnad Vi förutsätter givetvis att alla plockar upp efter sina 

hundar och kastar sitt skräp i uppsatta sopsäckar samt 

håller hunden kopplad på hela området. 

Tält Tält uppsätts utanför markeringar 

Framhoppning Framhoppningsbana finns  

 

Bana 1 Bana 2 

Banvandring kl 7:50 

Agilityklass 1 Medium (59) - MA 

Agilityklass 1 Small (41) - MA 

Agilityklass 1 Large (39) - MA 

 

Lunch 

 

Agilityklass 2 Large (39) - VL 

Agilityklass 2 Medium (37) - VL 

Agilityklass 2 Small (41) – VL 

 

Hoppklass 2b – Medium (39) – VL 

Hoppklass 2b – Large (42) - MA 

 

Banvandring kl 8:00 
Hoppklass 1 Small (43) - LE 

Hoppklass 1 Large (38) - LE 

Hoppklass 1 Medium (59) - VL 

 

Lunch 

 

Hoppklass 2a Small (44) - LE 

Hoppklass 2a Large (42) - LE 

Hoppklass 2a Medium (42) - LE 

 

Hoppklass 2b Small (40) - LE 

 

Våra sponsor är: 

 

Royal Canin - Zoogiganten i Lomma   
 

Amirace* - Arrak Outdoor AB* – Agria 
 

Hööks – Bell Brodyr* - Vita Kraft 
 

Pommys* 

 
*På plats 

 

http://www.lommabk.com/

