
 

  

 

 PM Novembertangon, Lerviks hundhall 
FREESTYLE OCH HTM-TÄVLING MED STORFORS HUNDKLUBB 

 
Kompostgaller kommer avgränsa planen. Viss 
(begänsad) plats för burar. Uppvärmningsyta för nästa 
startande till höger, utgång från planen till vänster. 

Fredag 24 november 2017 
 

Anmälan och musikinlämning: öppnar 14:45 

15:30 Banvandring FS2 

15:45 Första start (Se klassordning nedan) 

FS2A   10 anmälda 

16:30 Banvandring HtM2 & TtM 

HtM2A   16 anmälda 

TtM     2 anmälda 

FS2B   11 anmälda 

HtM2B   15 anmälda 

 

Tiderna är preliminära. Endast de fetmarkerade är 

spikade tider. Efter andra banvanringen går 

samtliga klasser i ett svep, med eventuellt kortare 

domarpaus. 

 

Lördag 25 november 2017 
 

Anmälan och musikinlämning: öppnar 7:30 

8:00 Banvandring HtM1 

8:15 Första start 

HtM 1   15 anmälda 

9:00 Banvandring FS1 

9:15 FS1   35 anmälda 

TtM     2 anmälda 

11:30 Banvandring HtM3 

11:45 HtM3A   19 anmälda 

HtM3B   18 anmälda 

14:45  Banvandring FS3 

15:00 FS3A   20 anmälda 

FS3B   17 anmälda 

 

Tiderna är preliminära. Endast de fetmarkerade är 

spikade tider men kan bli senare vid eventuella 

förseningar. Klass 3 kan således komma senare på 

dagen, men i god tid för att hinna anmäla och lämna 

musik innan banvandring.   

 

Banvandring utan hund! 



 

 

PM Novembertangon, Lerviks hundhall 
FREESTYLE OCH HTM-TÄVLING MED STORFORS HUNDKLUBB 

 

  
Lerviks hundhall 

Om hallen 

Lerviks hundhall ligger mellan Karlskoga och Degerfors. Du 

svänger in där det står « Lervik » på en skylt (ej « N Lervik »).  

Det är viktigt att ta upp efter hunden utomhus oavsett var den gör 

ifrån sig. Vi vill gärna få hyra hallen igen! Håll koll på din hund så 

den inte kissar inne. Om olyckan skulle vara framme så betalar 

du 100,- kontant på plats och städar upp enligt intruktioner i 

hallen. 

Läs mer om hallen och vägbeskrivning här: 

http://www.lervik.nu/indexhall.htm 

Parkering 

Parkering sker utanför hallen samt på grusvägen upp mot ladan. 

Är det fruset går det bra att parkera på gräsplanen. Samåk gärna 

då parkeringsplatserna är begränsade. 

Löptik 

Löptik är tillåtet men måste bära tikskydd inne i hallen, och 

löptiken får endast beträda hallen just inför sin start. Löptik startar 

sist i varje klass med en paus inför nästa klass. Meddela 

arrangören snarast om du har löptik! 

Domare 

Domare är Helén Bergman, Johanna Lehman, My Johansson, 

Anita Axelsson, Ulrika Sievertsson-Nelzén, Elin Lorenz och 

Pernila Pöykiöniemi. Tävlingsledare är Helén Bergman och 

Pernilla Pöykiöniemi 

Musik 

Musik medtages på skiva med formaten .mp3 eller .wma  

(för säkerhets skull rekommenderas, om möjligt, att ha musiken 

även på sin telefon) 

Kontakt 

Vid frågor, anmälan om löptik eller strykningar kontakta Pernilla 

på mail kontakt@ppcs.se eller telefon 076-164 58 03. Startlistor 

presenteras på tävlingsdagen och du bockar av dig själv. 

Ingen servering finns på plats 

men mikrovågsugn finns för 

värmning av matlåda.  

Ta med eget vatten till dig och 

hunden då det inte finns i 

hallen. 

http://www.lervik.nu/indexhall.htm
mailto:kontakt@ppcs.se

