
Välkommen på inofficiell agilitytävling i

i Kungsängen

Klasserna kommer att gå i ordningen som följer nedan, efter 
A-klasserna byggs banan om och det blir gemensam 

banvandring för alla storlekar i 

Man har samma startnummer i 1:a och 2:a rundan i varje klass

Hoppklass A - Första rundan

Gemensam banvandring 1

första start 14.00  

körordning: xsmall-small

Hoppklass A - Andra

körordning: xsmall-small
 

Banvandring alla storlekar
 

Hoppklass B - Första rundan

Banvandring 13.50, första start 1

körordning: xsmall-small

Hoppklass B - Andra

körordning: xsmall-small

Välkommen på inofficiell agilitytävling i

i Kungsängen Söndag den 7 jan

Klasserna kommer att gå i ordningen som följer nedan, efter 
byggs banan om och det blir gemensam 

banvandring för alla storlekar i B-klass

Man har samma startnummer i 1:a och 2:a rundan i varje klass

 

Första rundan 

anvandring 13.45 alla storlekar 

small-medium-large-xlarge

Andra rundan 

small-medium-large-xlarge

alla storlekar  

Första rundan 

.50, första start 14.00  

small-medium-large-xlarge

Andra rundan 

small-medium-large-xlarge

Välkommen på inofficiell agilitytävling i

 

januari 

Klasserna kommer att gå i ordningen som följer nedan, efter    
byggs banan om och det blir gemensam 

klassen. 

Man har samma startnummer i 1:a och 2:a rundan i varje klass 

alla storlekar  

xlarge 

xlarge 

xlarge 

xlarge 



 

I hallen får inga ytterskor användas, medtag inneskor eller spring i 
strumpor. 

Kom ihåg att betala in startavgiften till Swish 123-588 11 98, 
Swedbank 8305-5 4481 789-8 eller Bankgiro 583-2829 senast 
torsdag 7/1 för att Er anmälan ska vara giltig.  

Det kommer att vara mycket trångt i tävlingshallen, hundar kan därför 
inte vistas där mer än precis innan sin start. Ett fåtal sittplatser finns, 
egna stolar får inte plats.  

Det finns en separat byggnad (röd lada) där det går bra att vara mellan 
starterna, där finns även fika att köpa. 

Ta med varma kläder, ladan håller en lägre temperatur. 

Rastning enligt anvisning på bifogad ritning, håll hundarna kopplade och 
plocka upp. Parkera enligt kartan och håll vägarna fria. 

Info: info@kdtdata.com eller 072-2280455 

Kör av E18 vid avfart Kungsängen BRUNNA (ej annan).  
Tag vänster från båda riktningarna.  
Kör rakt fram genom 2 rondeller mot riktning Frölunda.  
VID OK/Q8 RONDELLEN: Kör rakt fram riktning 
Lennartsnäs/Frölunda/Ladan.  
Du kan nolla trippmötaren vid OK/Q8 rondellen.  
Kör exakt 2.3 km RAKT fram (sväng ej av i 4-vägs korsningen).  
Höger vid 2.3 km.  
HÖGER (mellan 2 stora stenar) på grusväg efter Frölunda gård.  
Runda ALLA byggnader på gården och höger runt Stor GUL byggnad = 
Hundhallen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


