
 

 

 

 

 

 

 

 

Eds brukshundklubb ligger i nordvästra Dalsland, ca 1 h från Vänersborg, Uddevalla, 

Strömstad eller Åmål och ca 2 h från Göteborg eller Karlstad.  Klubbstugan har ett 

lugnt läge och tävlingsplanen är en stor gräsplan. Det finns ytterligare en stor plan för 

uppvärmning. Om du vill komma dagen innan så kan du övernatta på klubben. Det finns 

möjlighet att ställa upp husvagn/husbil eller sova i klubbstugan. Vi har stor parkeringen 

men dåligt med skugga så tänk på att ta med solskydd till bilen.  

Våra tävlingar under 2018 är 1/5, 16/6, 21/7, 18/8 och 15/9. 

Vid alla tävlingar genomför vi startklass, lydnadsklass 1, 2 och 3. Tävlingarna börjar ca 

kl. 9. Om du inte vill att foton på dig ska läggas upp på Facebook,  Eds bk, ber vi dig 

meddela detta vid anmälan på tävlingsdagen. 

Vid frågor kontakta tävlingssekreterare, Jeanette Selindh, tfn 070-353 60 48. 

Titelrosetter delas ut till er som uppnår LD Startklass/LD 1/LD 2/LD 3/SE LCH.   

Anmälan sker via sbktavling.se, betala gärna via DIBS på sbk tavling eller sätt in 

avgiften på vårt bg 5684-4038, glöm inte att fylla i referensnummer och ert namn på 

betalningen. 

Angående GDPR (från SBKs hemsida) 

¨Om du tävlar, och har registrerat ett konto på SBK Tävling, spar vi de personuppgifter samt uppgifter 

om din hund som krävs för att administrera ditt tävlande, registrera dina resultat och skicka underlag 

för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med tävlandet publicerar vi också ditt namn, 

klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i resultatlistor och deltagarförteckningar¨. 

Vi önskar dig och din hund välkomna att anmäla till våra lydnadstävlingar. 

 

 

Välkommen till våra 

lydnadstävlingar vid  

Eds bk 2018 

 

 

 

I cafeterian kan du köpa fika, smörgåsar samt korv och bröd. Den är öppen hela 

tävlingsdagen. Vi har Swish men det går lika bra att betala med kontanter. 

Vägbeskrivning hittar du på vår hemsida http://www.edsbrukshundklubb.se/ 

Koordinater: WGS84 58°49'46.7"N 12°0'9.6"E 

58°49'46.7"N 12°0'9.6"E 

58.83000, 12.00200 

http://www.edsbrukshundklubb.se/

