
Plats: Dog-o-rama, Hundsporthall, Karlstad.  
Underlag: Konstgräs.
Ringens storlek: ca 15 till 18 m.
Domare: Johanna Lehman JL, Pernilla Pöykiöniemi 
PP, Helén Bergman HB, Inger Hillskog-Roth IHR, 
Rolf Gustavsson RG, Margareta Löfgren ML, Anita 
Axelsson, AA.  
 
Tävlingsledare: Ann Karlsson.
Kontaktuppgifter: akar6108@gmail.com. 
På tävlingsdagen: 070-875 86 07. 

  Program  Lördag  
09.00-09.30 Musikinlämning 
09.30-10.00 Banvandring
10.00  FS II (ca 12 starter) PP, IHR
  FS III (ca 16 starter) HB, RG
  FS I (ca 16 starter) LJ, IHR

  Prisutdelning samt lunch.  
  Dom som vill äta under FS I kan göra  
  det eller efter prisutdelningen. 

13.30-14.00 Banvandring  
14.15  6+ (ca 7 starter) PP, HB 
  HtM I (ca 15 starter) PP, RG
  HtM III (ca 12 starter) JL, RG
  HtM II (ca 10 starter) JL, AA

  Program  Söndag  
08.00-08.30 Musikinlämning 
08.30-09.00 Banvandring
09.00  HtM III (ca 11 starter) HB, ML
  HtM II (ca 10 starter) JL, IHR
  HtM I (ca 15 starter) AA, RG

  Prisutdelning samt lunch.  
  Dom som vill äta under HtM I kan   
  göra det eller efter prisutdelningen. 

11.30-12.00 Banvandring  
12.15  SM 6+ (ca 10 starter) HB, IHR ML
  FS I (ca 22 starter) JL, PP
  FS III (ca 16 starter) RG, ML
  FS II (ca 9 starter) JL, AA

Banvandring
Banvandringen är öppen för flera klasser. Du får ta med hunden in på banvandringen. Belönar du med leksak 
så se till att den inte luddar av sig så att det hamnar skräp på banan. Den som belönar med godis under ban-
vandringen blir diskad. Om du tar med din hund håll den kopplad och visa hänsyn till dina medtävlande. 

Preliminärt antal starter 
Antalet starter är preliminärt. För att du inte ska missa din start så ber vi dig att vara uppmärksam på vilken 
klass och vilket ekipage det är som är på banan.  
 
Fasta tider 
Tiden för banvandring, muskinlämning på morgonen är fast, övriga tider är preliminära. 

Välkommen till Höstrocken 
och SM i 6+

8-9 november



På dog-o-rama
In- och utgång i hallen
När du går in i hallen kommer du först in i ett kapp-
rum så du kliver inte in direkt i hallen. Vi räknar 
med att hundarna inte kommer att bli störda av 
att folk går in och ut. Vi kommer därför inte att ha 

någon dörrvakt och du är fri att gå in och ut som 
du vill. Men vi ber dig ändå att visa hänsyn till det 
ekipage som är inne på banan. 

Löptikar
Löptikar har en egen ingång och dom kommer 
också att sitta i anslutning till den. Meddela Ann på 
akar6108@gmail.com om din tik löper. Löptikar ska 
ha tikskydd på sig när dom vistas i hallen. Löptik 
startar sist i sin klass och därpå följer 10 minuters 
paus innan nästa klass startar. 

I hallen och när du rastar
•	 Se till att din hund inte kissar inomhus. Vuxna 

hundar kissar inte inne för att de är kissnödiga. 
De kissar för att de vill markera, så  var observant 
på din hund. Händer en olycka så finns det städ-
grejer och instruktion. 

•	 Det är inte tillåtet att ha ytterskor i hallen. Det 
är inte varmt på golvet, så ta med rena gymnas-
tikskor eller  någon annan typ av inneskor. Alla 
ytterskor ställs i kapprummet. 

•	 Torka hunden om den är blöt innan du går in i 
hallen.  

•	 Självklart plockar du upp efter din hund ute!

Servering
Enklare försäljning kommer att finnas så som mack-
or, toast, korv, godis, fika och dricka. Det är Magda 
på dog-o-rama som står för försäljningen. 

 Musikinlämning
Musikinlämningen sker i anslutning till entrén. Täv-
lar du i flera klasser med samma musik, ta med en 
skiva för varje klass. Musikinlämning för eftermidda-
gen kan ske kontinuerligt under dagen dock i god tid 
innan första start. Musik för söndagen lämnas gärna 
in på lördagen.  

Uppvärmning
Det finns en liten yta för uppvärmning i anslutning 
till ingången på planen. Visa hänsyn till den som 
startar före dig och busa inte för häftigt med hunden 
i uppvärmningsrutan. Övriga uppvärmning sker 
utomhus.

Parkering , tävlande 
Det finns gott om parkering på området. Det går 
utmärkt att stå till höger om dog-o-rama längs med 
ett långt staket. Mitt emot infarten (till Godislagret/
hallen,  till vänster) finns en stor grusparkering. Det 
är okej att parkera var som helst i området, men det 

För att utnyttja utrymmet på bästa sätt så kom-
mer vi att markera platser för burar och stolar, se 
skissen. 
 
Vi gör det här av två anledningar, dels för att så 
många hundar som möjligt ska kunna vara med i 
hallen och för att göra det enklare att ta sig in och 
från sin sitt plats. Är du osäker på var du ska sitta, 
fråga någon av funktionärerna.  



finns flera hyresgäster så se till att du inte blockerar  
någon dörr, port eller grind.  

Parkering , funktionärer
Utanför hallen kommer vi att reservera parkering för 
funktionärerna. Där är det inte tillåtet för dig som 
tävlande att stå. 

Att ta med 
Att ta med:
•	 Vaccinationsintyg, stamtavla/tävlingslicens samt 

medlemsbevis (kontroll kommer att göras).
•	 Musik, endast cd.
•	 Inneskor.
•	 Handduk till hunden.
•	 Stol om du vill sitta, finns ett begränsat antal 

stolar i hallen. 
•	 Bur till hunden.  

  
Kontakt
Funderar du på något före tävlingen så når du 
Ann på e-post akar6108@gmail.com eller Helén 
helen.b.6@hotmail.com. På tävlingsdagen når du 
Ann på 070-875 86 07 och Helén på 0736-89 46 50.

Vägbeskrivning
Hitta till dog-o-rama:  Från E18/Oslo 
Strax innan Karlstad vid Skutbergsmotet tag höger 
mot rv 61/62. 
Från både Oslo och Stockholm: Följ vägen i ca 6 km. 
Ta höger mot rv 62. Vid rondellen, ta första höger 
mot Skåre/Ilanda. Sväng sedan direkt vänster mot 
Skåre/Ilanda och följ sedan vägen. Sväng höger mot 
”östra delen” och sedan direkt höger (skyltat dogo-
rama). Kör förbi godislagrets entré.
Hallen ligger vid godislagret fast på andra sidan 
huset.

Från Stockholm/E18 
Kör E18 igenom Karlstad mot Oslo/Göteborg. Ta hö-
ger mot rv 61/62, följ sedan vägbeskrivningen från 
Oslo. 

Buss: Ta stadsbusslinje 2 (Skåre/Ilanda) till hallen. 
Kliv av vid hållplats ”Ilanda IP” Gå sedan i bussens 
riktning och följ skyltarna.
GPS: WGS84: N 59° 25.8567’, E 13° 25.2994’
Decimal: 59.4309, 13.421
Adress: Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad.

Forever, Eva Kumlin

Hjärtligt välkommen! 
Freestylekommittén, Karlstad BK

Sponsorer Höstrocken och SM 6+ 2014 

Blomsteraffärn i Deje

Stort tack till våra sponsorer - utan er hade Höst-
rocken och 6+ SM inte fått sin fina inramning och 
sitt häftiga prisbord!

Försäljare
Forever, Eva Kumlin (alovera)


