
PM	  BSL/IPO	  2	  juli	  2017	  
Svenska	  Rottweiler	  välkomnar	  er	  på	  BSL/IPO	  prov	  på	  Södertälje	  BK	  

Provledare	  
Eva-‐Lynn	  Wezelius	  

	  
Domare	  

Camilla	  Dahlgren,	  avd	  A	  
Rüdiger	  Schmidt,	  ADRK,	  avd	  B	  +	  C	  

	  
Spårläggare	  	  

Ossian	  Modin	  och	  Patrik	  Sturk	  	  
	  

Figurant	  
Patrik	  Sturk	  	  

Stort	  tack	  till	  våra	  sponsorer	  för	  material	  och	  priser.	  

	  

	  
på	  grund	  av	  för	  få	  anmälda	  i	  IPO3	  så	  är	  CACIT	  indraget	  av	  FCI	  	  och	  provet	  genomförs	  som	  ett	  vanligt	  

nationellt	  prov	  och	  endast	  under	  en	  dag	  istället	  för	  delad	  tävling.	  



Notera	  att	  tiderna	  är	  cirkatider	  och	  att	  avvikelser	  kan	  förekomma	  på	  plats.	  
Lydnad	  och	  skydd	  anpassas	  efter	  utställningen	  och	  förväntas	  att	  starta	  efter	  

lunchpausen	  14:00	  

09:00	  samling	  utanför	  klubbstugan	  +	  lottning	  

Medtag	  tävlingsbok,	  licens,	  medlemskort,	  vaccinationsintyg.	  

09:10	  ID	  kontroll	  därefter	  transport	  till	  spårmarkena(20min	  med	  bil)	  +	  
lottning	  för	  spårordning.	  

09:45	  första	  påsläpp	  IPO3	  –	  BSL2	  	  

	  

14:00	  samling	  vid	  planen,	  genomgång	  B	  

Lydnad	  avd	  B	  startar	  BSL2-‐IPO3	  

Genomgång	  C	  

Skydd	  avd	  C	  startar	  IPO3	  

Prisutdelning	  

	  
DELTAGARLISTA	  
 
BSL2 
Kenneth Karvonen Krokasmedens Fasa  malinois 
 
Weronica Ljungström Deminas Cordobez  rottweiler 
 
IPO3 
Madelene Dahlgren Alexa European K9 Training Base dobermann  

Eleonor Sjögren Faiella Iz Korolevsta D’allba  dobermann 

Lena Wilhelmsson Go Solid’s Bira  rottweiler 

 

 

 

 



Spårmark	  	  gräsvall	  

Spår	  och	  lydnadsmatrial	  sponsrat	  av	  Svenska	  DjurApoteket	  

Spårapporter	  från	  RadDog	  trä,	  matta,	  läder	  

Spårflagga	  Globus	  

Lydnadsapporter	  RadDog	  

	  

	  

	  
	  

Frågor	  inför	  tävlingen:	  ipo@rottweilerklubben.se	  
	  
Lycka	  till	  önskar	  IPO-‐gruppen,	  Svenska	  Rottweilerklubben!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Hitta	  till	  Södertälje	  BK	  
 
Om du söker via hitta.se: 
"Olofsskog, Södertälje" eller  
"Gamla Enhörnavägen, 
Södertälje"  
 
Koordinater: 59.21102, 
17.56959 
  
Vägbeskrivning: 
Från norr - Stockholm: 
Fortsätt motorvägen mot 
Göteborg, ta av vid Södertälje 
V - trafikplats Vasa. Åk förbi 
Axa Sportscenter (på höger 
sida). Kör rakt mot centrum i 
rondellen. Vid nästa rondell, ta 
av vänster (skyltat 
Brukshundklubb). Därefter 
andra vänster (skyltat 
Brukshundklubb), alldeles vid 
en skola/dagis. Kör sakta - 
respektera hastigheten 30 km 
genom villaområdet och ut på 
skogen ca 1,5 km. 
 
Från söder - Nyköping, 
Norrköping:  
Samma som ovan. 
 
Från väster - Strängnäs: 
Ta av första avfarten vid 
Södertälje V. Följ sedan 
beskrivningen ovan. 
	  
	  


