Välkommen till
Ungdoms-SM 2018!
3 augusti – 5 augusti
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När
Den 3 till 5 augusti arrangerar Gävle Hundungdom årets Ungdoms-SM!
Plats för arrangemanget är Sätravallen i Gävle. Vägbeskrivning hittar du på sista
sidan.

Var
På Sätravallen finns det stora gräsytor där tävlingarna kommer att hållas. Det
kommer att finnas tillgång till omklädningsrum med duschar och toaletter.
Tävlingsområdet ligger intill Gävletravet, vilket innebär att det kommer vara hästar i
närheten. Hagar och hästar kommer att synas från tävlingsplanen. Det är därför
viktigt att alla håller sina hundar kopplade inom området.
Promenadmöjlighet finns i närheten MEN se till att plocka upp efter hunden för
att undvika sura miner!

Mat och annan förtäring
Servering av fika och lättare förtäring kommer att finnas till humana priser och det
finns möjlighet att boka mat samtliga dagar. Matbiljetter måste bokas i förväg och det
gör du i anmälan. Vi erbjuder middag på fredagen, lunch och middag på lördagen
och lunch på söndagen. Kostnad per måltid är 60 kr och du betalar till Gävle
Hundungdoms plusgiro 180497-0 senast 19 juni.

Boende
Här har du några tips på bokningstjänster:
www.booking.com
www.hotels.com
www.trivago.se

Anmälan
Anmälan görs på Sveriges Hundungdoms hemsida (länka). Alla enskilda starter
kostar 200 kr/hund och 400 kr/lag. Sista anmälnings- och betaldag är 19 juni.
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Grenar att tävla i
Agility

Klass 1, 2 och 3 (XS, S, M, L och XL)
Lag S, M och L

Rallylydnad

Nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass,
mästarklass

Handling

Minior, junior och senior handling

Freestyle

Klass 1, 2 och 3
Teamwork to music

Lydnad

Startklass, klass 1, 2 och 3

Heelwork to Music

Klass 1, 2 och 3

Bruks

Sök, spår och rapport

Övrig info
Under fredagen kommer veterinärbesiktning av samtliga tävlande hundar att
genomföras. Anmälan görs i samband med veterinärbesitkningen.
Invigning av Ungdoms-SM kommer gå av stapeln när anmälan och besiktningen är
klar. Tider för detta kommer i PM:et.
Håll dig informerad! Uppdateringar om Ungdoms-SM kommer att ske löpande på
https://gavlehundungdom.wixsite.com/ungdomssm2018
Vid frågor kontakta Gävle Hundungdom via mejl gavlehundungdom@gmail.com
Skriv U-SM 2018 i ämnesfältet.
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Väg- och
områdesbeskrivning

Ta avfart Gävle norra och
följ Hamnleden öster (väg
583). Håll vänster efter ca
1.2 km. Ta vänster i
första rondellen och sen
vänster i den andra
rondellen. Det kommer en
kraftig vänsterkurva och
då ligger Sätravallen
direkt efter kurvan på vänster sida. Följ därefter skyltningen till parkeringsplatsen.
Ingen parkering nere vid tävlingsområdet men det finns möjlighet att lasta av tält,
burar, mm för den som vill.
Adress: Sätravägen, 806 41 Gävle
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