Stämman börjar: 08.00
Stämman kommer hållas i Ångelstaskolan i Årsta, Uppsala.
Adressen till stämmolokalen är densamma som för
stämmotävlingen!
Adress
Ångelstaskolan
Vitkålsgatan 83
754 49 Uppsala
Det finns möjlighet att åka kommunalt. Se mer på Skuttli.se.

LUNCH & FIKA
Vi kommer under lördagen erbjuda lunch till
självkostnadspris. Mat skall förbeställas via
Skuttli. Vi rekommenderar att man förbeställer
mat då en kortare lunchpaus gör att man inte
hinner åka och köpa mat.
Vi kommer erbjuda enklare fikaförsäljning
under lördagen.
KANINER UNDER LÖRDAGEN
Medhavda kaniner på lördagen hänvisas till
särskild plats. Meddela oss innan om ni har
kaniner med er. Maila oss på
uppsalakaninhoppare@gmail.com
PARKERING
Möjlighet till parkering finns i anslutning till
skolan. Vi ber er använda denna även under
söndagens tävling. För er som besökt oss
tidigare går det alltså inte att parkera i direkt
anslutning till grusplanen under söndagens
tävling.

FÖRSÄLJNING
All försäljning under helgen sker i samråd med
arrangörsklubben och ska respekteras med
tanke på sponsorer. Mer info eller om du vill
sponsra kontakta oss på
uppsalakaninhoppare@gmail.com
BOENDE
Se mer på Skuttli om boende under helgen.
BOENDE KANINER
Det finns ett tiotal burar att hyra i utrymme
som håller ute temperatur på Årsta 4H gård
som ligger på promenadavstånd från
stämmolokalen (och tävlingen). Mer info,
kontakta Årsta 4H gård på arsta@4h.se

Se nästa sida >>

Incheckning: 08.30
Första start: 09.00
OBS! kan komma att tidigareläggas
vid stort antal starter.
Var i tid till incheckning!

KLASSER
Rak Elit – Jubileumspokalen
Rak Svår
Rak Medelsvår
Rak Lätt
Rak Lätt Ny

ANMÄLAN & BETALNING
Kostnad: 35:-/start
Insättes på pg: 301408-1
MAT UNDER SÖNDAGEN
Vi kommer inte ha någon försäljning under
söndagen. Mat finns att köpa på Gränby Centrum,
ca. 5min bilfärd från tävlingsplatsen eller Årsta Centrum
som är en längre promenad från tävlingsplatsen.

>> VIKTIG INFO! <<
Anmälningsavgiften skall vara insatt
senast måndag 3 april
på klubbens konto för att berättiga till
start.
Betalning som ej inkommer i tid debiteras
med 15:- extra/start.
Ingen efteranmälan! Ingen utom tävlan!

Möjlighet att värma medhavd mat finns på
Årsta 4H gård som ligger i anslutning till tävlingsplatsen.
Här finns också toalett att låna under söndagen.
HAGAR UNDER TÄVLING
Inga hagar till kaninerna är tillåtet denna tävling!
KONTAKT
Lättast når du oss via klubbmailen: uppsalakaninhoppare@gmail.com
Sandra Magnusson, tfn: 0709 555 009
Veronica Dawson Tagerud, tfn: 070 69 68 207

