PM för vallarbetsprov (HWT)
17 Juli Fäboda gård

❖ OBS! Alla tider är ca tider.
Ni behöver själva hålla koll under dagen på hur allt löper på så att ni är på plats när er starttid
kommer.
❖ Om ni varit i närheten av får, tänk på att när ni kommer måste ni se till att ni har väl rengjorda
skor för att undvika smitta som kan förekomma i olika fårbesättningar.
❖ Sekretariatet öppnar 08:00, obligatorisk anmälan samt vaccinationskontroll.
❖ Startordning lottas på plats förutom för de som startar med flera hundar. Dessa fördelas jämt
under dagen.
❖ Löptikar ska anmälas i förväg för att få veta anvisad plats. De startar sist och får inte komma
ner till gården förrän sin start.
❖ Toalett finns på gården för deltagarna.
❖ Filmning är inte tillåtet, fotografering är ok. Om ett foto publiceras på något socialt media
skall det vara trevliga lugna bilder på sin egen hund. Om någon person annan än er själva syns
på fotot måste ni fråga dessa om lov innan publicering.
❖ Under tävlingarna får det inte finns några andra hundar än den som tävlar inom synhåll från
HWT-banan.
❖ Pga Corona:
Det kommer inte finnas någon servering. Ta med egen matsäck och något att sitta på.
❖ OBS Viktigt! Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi så finns det några begränsningar för
åskådare och medföljare. Endast deltagare och funktionärer har tillträdde till tävlingsplatsen
och gården. Hänsyn skall visas alla på plats och distans skall hållas.
Åskådare ombedes parkera vid Skottvångs gruvparkering ca 800 m från gården. Där också
toalett finns. Åskådare får stanna på grusvägen och se tävlingarna därifrån. Grusvägen får ej
blockeras av någon eller något då den används som genomfart av boende och andra på
bygden.
Lördag 17 juli
Tävlingsledare: Eva Milby
❖ Pga av att vi fortfarande befinner oss i en pandemi tillåts inga åskådare eller medföljare att gå
med på banvandringen.
❖ 08.30 banvandring inför Vallarbetsprov (HWT).
❖ 09.30 Start av Vallarbetsprov (HWT)
❖ Efter 4 starter görs ett kort uppehåll på ca 15-20 minuter.
❖ När vallarbetsprovet (HWT) är klart avrundar vi dagen med
utdelning av resultat och diplom.

