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Kilpailupaikka 
 
on kivituhkapohjainen pallohalli Kajaanin ohitustien varressa. Hallissa on runsaasti tilaa häkkien 
säilytykseen ja valmistautumiseen. Varaathan koirallesi mukaan ainakin vettä ja vesikupin, sekä itsellesi 
riittävästi lämmintä vaatetta, sillä maapohjasta johtuen halli on viileä. Kilpailualueella on kahvio, jossa 
tarjolla suolaisen ja makean pikkupurtavan lisäksi myös keittolounas. WC:t löytyy hallin ulkopuolelta 
erillisestä lämmitetystä rakennuksesta. Pallohallin ympäristössä on hyvät maastot koirien 
ulkoiluttamiseen – kerääthän koirasi jätökset pois, kiitos! 
 
Sari Mikkilä arvostelee 1A-1B-2A-2B -kilpailut  
ja Hilpi Yli-Jaskari 3A-3B-3C –kilpailut 
 
 
Ilmoittautuminen 
 

� Ota mukaan koirasi kilpailukirja, rekisteri-/omistajatodistus sekä 
rokotustodistus. Kilpailukirjoja voi ostaa ilmoittautumispisteestä (3 

€/kpl) 
� Varaudu todistamaan maksukuitilla, että olet hankkinut 

kilpailulisenssin, mikäli sinulla ei vielä ole sähköistä lisenssikorttia 
� Jos maksoit osallistumisesi lahjakorteilla, tuo ne mukanasi 
� Ilmoittaudu viimeistään puoli tuntia ennen omaa arvioitua 

rataantutustumisaikaa. Mikäli kilpailet ensimmäistä kertaa, 
ilmoittaudu viimeistään 1 h ennen ensimmäisen radan alkamisaikaa! 
 

3-luokat 
  
� 3-luokissa aikataulua voidaan aikaistaa aloittamalla seuraava kisa 

heti, kun edellinen kilpailu/luokka valmistuu. 
�  Juoksuinen narttu voi osallistua 3-luokan kilpailuihin. Juoksuisella 

nartulla tulee käyttää kilpailupaikalla koko ajan juoksusuojaa ja 
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Lähtöalueella on erillinen alusta 
juoksuisille nartuille 

 
Jos joudut perumaan osallistumisesi 
 
� Ilmoita siitä pikimmiten 044 765 3388 / Jenni Jäntti 
� Toimita juoksu-/eläinlääkärin-/lääkärintodistus tilinumerollasi varustettuna 30.4.2015 mennessä 

postitse: Jenni Jäntti, Toivolanniitty 16, 87250 Kajaani  
tai skannattuna sähköpostitse: kilpailut@hifiry.fi 

Kisapaikka: 
Kajaanin Pallohalli,  
Kuntokatu 6, 87100 Kajaani 
 

Tiedustelut, luokanvaihdot ja 
poisjäännit: 
 
Jenni Jäntti 044-7653388 
(vastaava koetoimitsija) 
kisapäivänä myös  
Salme Räsänen 050-5759858  
 

Lähtölistat: 
julkaistaan 23.4.2015 
mennessä HiFin kotisivuilla: 
 
http://www.hifiry.fi/kokeet-
kilpailut/agility/tulevat-
kilpailut/ 

 

Ajantasaiset lähtölistat 

nähtävillä myös kisapaikalla! 



AJO-OHJEET 
 
Etelästä: Käänny ennen Kajaania oikealle, Oulu/Kuusamo –rampille. Jatka 5-tietä noin 1 km, kunnes 
oikealle tulee opasteet Vimpelinlaakso / Kajaanin Kampus. Seuraa Vimpelinlaakson opasteita, Pallohalli 
näkyy suoraan edessä. 
Pohjoisesta: aja Kajaanin ohitustietä (5-tie) kohti etelää. Käänny Vimpelinlaakson opasteiden mukaan. 
Pallohalli näkyy suoraan edessä. 
Sotkamontieltä (6-tie): Käänny sairaalan risteyksen jälkeen liikennevaloista vasemmalle, Opintielle. Aja 
opintietä n. 700 m, Pallohalli tulee vasemmalle puolelle. 
Pallohallin pihalla on hyvin parkkipaikkoja ja lisää pysäköintitilaa löytyy Kuntokadun toiselta puolelta. 

 

AIKATAULUT 
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