
 

 

Välkomna på 
 

 

 

 

Under sommaren anordnar vi träningstävlingar på Bialitt Hundcenter. 

 

Pris 

50:-/klass 

 

Regler 

Officiella regler gäller, Vi kommer att ha 

domaregenomgång innan vi startar så att alla som vill 

får chans att ställa frågor. Du behöver känna till de 

officiella regler även som blåbär eftersom vi utgår från 

dessa 

I blåbärsklass får även förare som aldrig tävlat 

officiellt tävla med hund som har tagit pinne.  

 

Startordning 

Anmälan på plats kl. 17.30 - 18.00 (för de som inte har  

föranmält) 

Domargenomgång kl. 18.00 

Banvandring kl. 18.10 

 

Anmälan 

Anmälan via länken på Facebook eller hemsidan 

(www.aktivagility.wixsite.com/aktivagility) 

Sista anmälan är senast 3 dagar innan respektive tävling, 

men anmälan stängs om vi når max antal starter innan 

dess 

 

Betalning 

swisha anmälningsavgiften till nummer 0730-670029 i  

samband med anmälan. Du 

får bekräftelse på din anmälan först när pengarna är  

registrerade. Du som vill betala 

med värdecheck kontaktar info@bialitthundcenter.se 

Återbetalning sker endast mot uppvisande av veterinär- 

 eller läkarintyg 

 

Övrigt 

Tävlingen går på inhägnad grusbana 

 

Kontakt 

Gällande tävlingen: aktivagility@gmail.com 

Gällande betalning: info@bialitthundcenter.se 

 

Facebook 

Gilla evenemanget på Facebook för att inte missa 

fortlöpande information 

2 juli 

Öppen agilityklass x 2 

För dig som tävlar klass 1-3 

Svårighetsgrad klass 

2. Hunden måste ha fyllt 18 

månader. Lägsta hinderhöjd i 

samtliga storlekar. Samtliga hinder 

kan ingå (ej säcken) 

 

2 juli 

Agilityklass nybörjare x 2 

För dig som ännu inte börjat tävla 

 eller som tävlar men ännu inte 

 tagit pinne. Svårighetsgrad kl. 1. 

Hunden måste ha fyllt 18 

månader. Lägsta hinderhöjd i 

samtliga storlekar. Samtliga hinder 

kan ingå (ej säcken) 

 

12 juli 

Öppen hoppklass x 2 

För dig som tävlar klass 1-3 

Svårighetsgrad klass 

2. Hunden måste ha fyllt 18 

månader. Lägsta hinderhöjd i 

samtliga storlekar. Samtliga hinder 

kan ingå (ej säcken) 

 

12 juli 

Hoppklass nybörjare x 2 

För dig som ännu inte börjat tävla 

 eller som tävlar men ännu inte 

 tagit pinne. Svårighetsgrad kl. 1. 

Hunden måste ha fyllt 18 

månader. Lägsta hinderhöjd i 

samtliga storlekar. Samtliga hinder 

kan ingå (ej säcken) 

 

23 juli 

Blåbär x 2 

För dig som inte har plockat några pinnar 

ännu. Hunden ska vara minst 18 

månader. Endast tunnlar och hopphinder. 

Lägsta hinderhöjd i samtliga storlekar. 
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