
 
VÄLKOMMEN TILL AGILITY:AX:s AGILITYTÄVLINGAR FÖR KLASS 1-3 I  
JOMALA SÖNDAGEN DEN 5.7.2020  
Obs! Undantagsinformation på slutet!  

Tävlingarna börjar kl. 9.00. Anmäl dig senast en halvtimme (30 min) före estimerad bangenomgång 
för din tävling. Tävlingsordningen är: 1AB, 2 AB, 3 AB (xS-S-M-sL-L). Domare för tävlingen är Anders 
Virtanen, ansvarig provfunktionär är Maria Åbonde, tavlingar@agility.ax, 040-5147954. Tävlingarna 
arrangeras på Agility.ax:s grusplan i Jomala, adress Sundblomsvägen 48, ta till höger. Följ skyltning 
mot ÅMHM laboratorie.).  

Alla tävlande hundar ska vara id-märkta och vaccinerade enligt FKK:s bestämmelser. Förarna ska ha 
Finska Agilityförbundets tävlingslicens. Antidopningsreglerna ska också följas. Mer info 
www.kennelliitto.fi  

KOM IHÅG ATT TA MED:  

• Hundens vaccinationsintyg / djurpass där vaccinationerna och deras giltighetstid framgår  

• Hundens registreringsintyg / ägarintyg för x-ras (om du tävlar första gången) 

• Tävlingsboken  

• Mätningsintyg om det inte finns inskrivet i din tävlingsbok 

Startlistorna kommer att publiceras på Agility.ax:s hemsida www.agility.ax senare denna vecka. 
Listorna delas inte ut i pappersform på tävlingsplatsen, men tävlingsdagens uppdaterade startlistor 
hittar du på resultattavlan vid plan. Anmäl dig senast en halvtimme (30 min) före estimerad 
bangenomgång för din tävling.  

Ifall din tävlingshund löper så ska hunden ha ett rött band knutet i kopplet under tävlingsdagen. Hunden 
måste även använda löpbyxor utanför tävlingsplanen, byxorna tas sedan bort just före starten. Meddela 
om din hund löper när du anmäler dig på tävlingsplatsen!  

Meddela om frånvaro före tävlingsdagen till Maria Åbonde, 040-514 7954 även sista minutens 
frånvaroanmälningar till Maria. Frånvaro som berättigar till återbetalning av tävlingsavgiften skall 
meddelas före tävlingen. Veterinärintyg och läkarintyg osv. samt dina kontouppgifter skall skickas 
per post eller e-post till Agility.ax:s kassör, adress: Agility.ax rf/Kassör, co Ålands Kenneldistrikt, 
Kaptensgatan 2, 22100 Mariehamn eller e-post kassor@agility.ax 

Det finns inte tillgång till rinnande vatten vid tävlingsplatsen. Kom alltså ihåg att ta med vatten och 
skål till  din hund!   

Planen är rökfri, och rökning är tillåten endast på för ändamålet märkt plats. Kom ihåg att plocka upp 
efter din hund så håller vi tävlingsplatsen och området snyggt. Vid planen finns ute dass.  

AGILITY.AX  ÖNSKAR ALLA TÄVLANDE LYCKA TILL PÅ TÄVLINGARNA!  
 

 

 



Undantagsinformation pga Covid-19 

Deltagande i tävlingen sker på vars och ens eget ansvar. Kennelklubben, tävlingsarrangören, 
funktionärerna eller domaren är inte ansvariga om deltagaren utsätts för koronasmitta eller insjuknande 
eller för de skador som detta kan förorsaka.  

Deltagaravgiften för deltagare som uteblir från tävlingen pga. symptom som kan tyda på coronavirus 
får hela deltagaravgiften tillbaka på egen anmälan.  

Anmälan sköts på egen hand med handledning, inga nummerlappar används.  

Skyldigheter hos de som kommer till tävlingsplatsen:  

• Håll avstånd till övriga som vistas på tävlingsplatsen.  

• Nära banområdet (2 m från gränsen) skall man undvika onödig vistelse  

• Den tävlande ska följa instruktioner från tävlingsarrangören  

• En person som har symptom som kan tyda på coronavirus får inte komma till tävlingsplatsen  

• Enbart de personer som är absolut nödvändiga för att genomföra tävlingen får vistas på 
tävlingsplatsen  

• Om givna instruktioner inte följs har överdomaren rätt att avlägsna ifrågavarande person från 
området  

 


