PM för deltagare i finalen av
Agria Freestyle Cup 2017

Sollentuna 2017-11-28

Hej och välkommen till finaltävlingen i Agria Freestyle Cup!
Finalen hålls i samband med Stockholm Hundmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö:
Söndagen den 17 december på förmiddagen i stora finalringen i A-hallen.
Musik: Mejla din musik i form av en bifogad ljudfil (mp3) – till undertecknad, SENAST den 10
december. I mejlet ska du också ange:
1. Låtens titel
2. Artist/grupp
3. Hur lång tid du vill att låten spelas (eller om den redan är färdigmixad)
4. Ditt och hundens namn. Särskilt viktigt om du startar med flera hundar!
OBS! Musiken måste vara av bästa kvalitet ljudmässigt, som exempelvis nedladdad från Spotify
eller från Apple/Itunes. För säkerhets skull får du gärna ta med dig musiken på ett USB-minne
också.
Inträde och nummerlappar
Bifogat finns din och hundens nummerlapp. Numret överensstämmer med ditt startnummer,




Klass I – 1-9
Klass II – 10-21
Klass III – 22-28

Nummerlappen samt hundens giltiga vaccinationsintyg är er inträdesbiljett till Stockholm Hundmässa
2017 på söndagen. Medföljande vänner får gå in genom entrékassorna.
Samling
Vi samlas vid ena ändan av läktaren i stora finalringen. Där finns också ett utrymme där det går att
byta om och att ha eventuella kläder, rekvisita, burar mm.
Tidsprogram (snälla håll tiderna!):
07.00
Veterinärbesiktningen öppnar 7.00 (stänger kl. 11.00). Det finns två stycken, Östra
ingången och bredvid stora ingången (se bifogad karta). Tänk på att köerna kan bli
massiva till besiktningen, så var ute i god tid.
08.15
Samling, information och avprickning
08.45
15 minuters banvandring samtliga klasser
09.05
Första start klass I
11.45
Ca Tävlingarna avslutas
12.10
Prisutdelning samtliga deltagare (OBS! alla får en deltagargåva)
15.00
Samling för två av AFC-vinnarna som får visa upp sitt program under finaltävlingarna
i finalringen (undertecknad meddelar vilka det gäller)
15.15
Uppvisning av två vinnande freestyleekipage
Fortsättning på nästa sida!
Postadress
Besöksadress
Box 478
Rotebergsvägen 3
191 24 Sollentuna

Telefon
08-795 30 85

Bankgiro
5961-3893

Hemsida
E-post
www.shu.se info@shu.se

Bana: banan är ca 20x30 m och underlaget är matta.
Domare: Ester Niemeijer, Nederländerna och Kerstin Eklund, Sverige
Dj: Helena Falk
Speaker: Moa Källström
Tävlingsledare: Lotta Treiberg
Övrigt
Lottning av startordningen är gjord och startlista delas ut vid samlingen. Tävlingarna brukar följas av
en stor publik och när det gäller finalringen är det publiken som är i centrum. Det innebär bland
annat att vi försöker ta bort ”dötid” genom att du ställer ut eventuell rekvisita när domarna skriver
sina bedömningar av föregående ekipage. Ta gärna hjälp av någon att plocka undan din rekvisita när
du är klar. Under banvandringen får din hund vara med, men inga löptikar eller godis får du ta med
dig in i ringen!
Under Stockholm Hundmässa händer en mängd olika saker förutom tävlingar och hundars
rasbedömningar. För mer information om vad som händer under helgen, gå in på skk.se. Resultat,
bilder och filmer läggs också ut under hela helgen.
Tävlingsbestämmelser. Alla tävlingarna genomförs enligt officiella regler och du som tävlande måste
vara införstådd med dessa samt med det nationella dopingreglementet.
Vägbeskrivning: Med bil: från samtliga Stockholms infarter finns vägskyltning ”Mässan” och "Älvsjö".
Med pendeltåg; station ”Älvsjö station”, därifrån är det 5 minuters promenad till mässan.
Tagga dina bilder!
Dela dina bilder på Instagram före och under mässan! Märk dem #stockholmhundmässa2017 och
#sverigeshundungdom för din chans att vinna finfina priser!
Till sist
Så önskar jag er alla varmt lycka till på tävlingen – kör hårt och bjud publiken på ditt och hundens
bästa program och humör!
Frågor?
Mejla lotta.treiberg@skk.se för eventuella frågor eller ring 08/795 30 75. Från och med fredagen den
15 december kan du nå mig på 070-723 49 18 om det är någonting akut.
Med vänliga hälsningar
Sveriges Hundungdom

Lotta Treiberg
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