Inbjudan och PM
”Daladraget Barmark”
Borlänge den 2 och 3 oktober 2021
Uppdaterad 2021-09-29

Arrangemanget genomförs som två en-dagarstävlingar. Du kan alltså om du vill tävla i
olika klasser lördag och söndag. Resultaten läggs inte ihop.
MER INFORMATION: Meddelas fortlöpande på Södra Dalarnas Draghundsklubbs öppna
Facebooksida.
Alla tävlingsklasser framgår av Tävlingskalendern. Samma klasser lördag och söndag.
Plats:

Mellsta är ett frilufts- och spårområde i Borlänge. Även stugor och camping finns.
Här finns karta till tävlingsplatsen: https://goo.gl/maps/Po7im

Första start: Lördag: 11,00 och Söndag: 10,00
Startlistor kommer publiceras på facebooksidan fredag 1/10.
För att få större klasser, så erbjuds anmälda i klasser med få anmälda att byta till annan klass,
om man önskar byta klass ska detta meddelas via mail till info@sodradalarnasdhk.se senast
30/9.

Banlängder:
5 km (varvning ute på
banan)
3,5 km (ingen varvning)
Barnklass
Motion

Cykel (H,D,J,V), Kickbike 2 hundar (S), Kickbike 1 hund
(H,D,J,V), Vagn 4-spann (S,J)
Cykel (Y,O), Kickbike 1 hund (Y,O), Löpning (H,D,J,V,O,Y,K)
Anpassas efter deltagarna
3,5 km (valfritt löpning, kickbike, cykel, vagn)

Smittskydd

- Ingen med förkylningssymtom får vistas på tävlingsområdet. Kan avvisas
av domaren.
- Tänk på att hålla avstånd!
- Tänk på god handhygien. Ta med egen handsprit!

Servering

Paketerade matlådor och fika kommer att finnas i öppet tält på
tävlingsplatsen, för avhämtning under hela tävlingen. Betalning via Swish.

Anmälan

Ordinarie anmälan senast 23 sept, gäller även motionsklass.
Efteranmälan i mån av plats, senast 30 sep.

Vacc.intyg o
Chiplista

Vaccinationsintyg och Chiplista mailas senast sista anmälningsdagen till
tavlingsinfo@gmail.com

Anmälningsavgift

Seniorer o veteraner: 150 kr per start
Efteranmälan +100 kr
Ungdom, Juniorer, Motion: 100 kr
Anmälan inte giltig förrän efter betalning på bankgiro 5629-4747.

Parkering

Finns i anslutning till start/målområdet. Tänk på att många ska få plats så
det är viktigt att ni parkerar med detta i åtanke.

Start och
målområde

Inom start- och målområdet får endast tävlande, handler och funktionärer
vistas.

Info/Bangenomgång Bankarta anslås. Bangenomgång lördag: 10,30 och söndag 9,30. Speaker
och funktionärer ger information under tävlingen.

Prisutdelning

Priser lottas ut, avhämtas i serveringstält. Ingen gemensam prisutdelning.

Nummerlapp och
Chip

Du hämtar själv din nummerlapp på plats.
Under lördagen kommer det vara elektronisk tidtagning och du kommer
innan din start att få ett chip monterat av funktionär. Vid målgång lämnas
chip och nummerlapp på anvisad plats. Ej återlämnad nummerlapp eller
chip kommer debiteras med 500 kr.

Information

Anette Rönnberg 070-308 90 13, Anna Lindberg 070-298 07 18,
info@sodradalarnasdhk.se

Välkomna!

