
  

Välkomna till Pudel-SM och tävlingar i lydnad, 
rallylydnad och agility! 
Lydnad 

Lydnaden kommer att hållas på vår plan Backängen som ligger ca 400 meter från 
Slåttervallens IP där Rallylydnaden och agilityn håller till. Detta för att lydnaden 
ska få en störningsfri och lugn plats att tävla på. (Ni som tävlar lydnad kan parkera 
på Backängen). 
Anmälan/samling för Elitklassen och klass 3 kl.8.30. Tävlingen startar kl. 9.00 
både lördag och söndag. Klasserna kommer att gå i följande ordning: 
Elit 
Klass 3 (start så fort elitklassen är färdig) 
Lunchpaus 
Anmälan klass 2 och 1 kl.12.00 Start 12.30. 
Klass 2  
Klass 1 
Domare samtliga klasser Bengt Neteborn 
Tävlar du i flera grenar kan du givetvis anmäla dig direkt på morgonen och sedan 
hålla koll på när din klass startar. 

Rallylydnad 

Rallylydnaden kommer att hållas på Slåttervallens IP. Första klasserna går 
parallellt på 2 banor, för att sedan övergå till endast en bana. Samma startordning 
både lördag och söndag. 
Sekretariatet är öppet för anmälan från kl.8.30. 
Bana A 
Fortsättningsklass (Samling kl. 9.00 därefter banvandring) Domare lördag: Carina 
Hedman Söndag: Linda Penttilä 
Bana B 
Nybörjarklass (Samling kl.9.15 därefter banvandring) Domare lördag och söndag: 
Liss-Britt Elegård 
Avancerad klass (Samling kl. 11.45 därefter banvandring) Domare lördag: Carina 



Hedman Söndag: Linda Penttilä 
Mästarklass (Samling kl. 13.00 därefter banvandring) Domare lördag: Linda 
Penttilä Söndag: Lollo Hernander 

Agility 
Agilityn kommer att hållas på Slåttervallen IP på bana A med start efter 
rallylydnadens fortsättningsklass. Tidigast banvandring kl.11.30 Alla storlekar har 
gemensamma banvandringar. Gäller både lördag och söndag. 
Domare lördag och söndag: Lovisa Hillbom 
Startordning (lördag) 
Tidigast kl.11.30 
Agilityklass A (S,M,L) 
Agilityklass B (S,M,L) 
Hoppklass (S,M,L) 

Startordning (söndag) 
Banvandring tidigast kl.11.30 OBS! Gemensamma banvandringar för samtliga 
storlekar. 
Hoppklass A (S,M,L) 
Hoppklass B (S,M,L) 
Agilityklass (S,M,L) 

Ska du tävla i flera grenar? 

Vi hoppas så klart att det inte ska bli för många krockar. Om det krockar så löser 
vi det på plats genom byte av startnummer. Kontakta funktionärerna vid 
respektive gren så hittar vi en lösning. 

Har du anmält dig till middagen? 

Middagen hålls i konferenslokalen på Älvkarleby Camping med start kl.19.00 och 
till senast 24.00. OBS! Endast för dem som har bokat. Betalning (230 kr) sker på 
plats. Gärna jämna pengar eller Swish. 

Övrigt: 
Servering med korv, smörgåsar och fika kommer att finnas. Toaletter finns endast 
vid Slåttervallens IP. 
Prisutdelningar kommer att hållas fortlöpande under dagen. För lydnaden på 
Backängen och för övriga på Slåttervallen. Under söndagen kommer 
Pudelklubben att kora SM-pristagare, så fort uträkningarna i respektive klasser är 
färdiga.  

Vägbeskrivning 
Från Gävle: Kör väg 76 mot Furuvik/Skutskär/Älvkarleby (ca 2,6 mil). Sväng 



vänster mot Gårdskär i korsningen. Framme i Gårdskär sväng höger mot 
idrottsplatsen (Slåttervallen). OM du ska tävla lydnad, fortsätt förbi idrottsplatsen 
och håll höger på grusvägen. 

Från Stockholm/Uppsala: Sväng av vid Dragon Gate och kör mot 
Furuvik/Skutskär/Älvkarleby. Passera Älvkarleby och tag sedan höger mot 
Gårdskär (se ovan). 
 
Frågor? Kontakta Ulrika Gill qilox@live.se el  070-323 57 43  
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