
 
 

Hjärtligt välkomna till GMBK:s Lydnadstävling söndagen den 26:e november. 
 

Sekretariatet för anmälan finns en trappa upp (se skylt). Ta inte med hund in vid anmälan p.g.a. begränsat 
utrymme.  Publik är tillåtet på anvisade platser, dock får inte hundar tas med in p.g.a. den begränsade ytan. 
 
KLASS   LOTTNING   DOMARE 
 
Klass 3   09.00    Lennart Eliasson  
 
Klass 2   12.00    Lennart Eliasson 
 
 
Ansvarig Tävlingsledare: Fatima Spaho, Annette Rydebrink kommer att kommendera klass 2 
Återbud lämnas till tävlingssekreterare Marie Törnbrink 0706-757074 eller Kicki Samuelsson 0706-248818 
 
 
INFORMATION TILL ALLA DELTAGARE 

 Tänk på att du skall vara anmäld senast 30 min innan lottning. 

 Glöm inte: registreringsbevis, vaccinationsintyg, tävlingslicens för oregistrerade hundar samt giltigt 
medlemsbevis. 

 Rastning, glöm inte att plocka upp efter din hund! 

 Provhund för klass 3 är kl 8.40  

 Banvandring för klass 2 efter lottningen. 
Ta med rena skor för inomhusbruk (alternativt enbart strumpor), inga utomhusskor inne i hallarna.
  

Uppvärmning sker utomhus eller i ”detaljhallen” som ligger i korridoren utanför stora hallen. Max en hund 
åt gången får värma upp i detaljhallen p.g.a. begränsat utrymme, alltså ca 10-15 minuter då startnumret 
innan är inne på plan. Inkastare kommer finnas på plats i korridoren för att det skall flyta på bra. 
Vi kommer att ha en cafeteria öppen under hela tävlingsdagen med kaffe och enklare fika. 
 
 
SPECIELL INFORMATION FÖR VARJE KLASS 
 
Klass 3: Vid lottningen 
Val av apporter. 
Du meddelar om ställer/lägger hunden i Rutan eller lägger direkt. 
Lottning höger / vänster apport vid Dirigeringsapportering. 
Lottning av höger / vänster apport/hinder vid Rundamoment. 
  
Gruppmomenten kommer att köras först. 
Moment ordning, första skiftet i fjärren, Z, och skifte i Runda momentet beskrivs nedan. 
 
 



Momentordning är följande 
1. Z, Ordning position = Sitt, Ligg, Stå 
2. Inkallning med ställande och läggande  
3. Apportering med dirigering 
4. Sändande med dirigering, platsläggande och inkallning 
5. Fritt följ  
6. Vittringsprov  
7. Fjärrdirigering: Första skifte = stå  
8. Sändande runt en kon, position ligg, apportering och hopp över hinder 
 
   
 
Klass 2: Vid lottning. 
Val av storlek på apporter. 
Du meddelar om du ställer och lägger hunden i Rutan eller om du lägger direkt. 
"Ställande/sättande/läggande under marsch": Skiften = Stå, Ligg 
"Fjärrdirigering": Första skiftet = sitt 
 
Momentordningen är följande. 
1. Fritt följ 
2. L 
3. Inkallning 
4. Dirigeringsapportering 
5. Vittring 
6. Rutan 
7. Fjärr 
8. Hopp - apport 
   
Gruppmomenten körs sist 
 
 
Vägbeskrivning till Åskvädersgatan 1 
Med bil: Ni som kommer norrifrån kommer genom Lundbytunneln och ska direkt efter tunneln svänga in 
mot Biskopsgårdens industriområde vid rödljuset svänger ni vänster in på Ovädersgatan.  
 
Ni som kommer söderifrån ska också följa skyltningen Biskopsgårdens Industriområde och köra in på 
Ovädersgatan. När ni kommit in på Ovädersgatan kör ni in i en vänsterkurva och ska sedan ta första 
vänster. Därefter kör ni fram tills ni kommer till en korsning och där tar ni vänster in på Åskvädersgatan. 
Hundarenan ligger längst ner på Åskvädersgatan och du kör in igenom två stora stålgrindar till parkeringen 
och ingången till arenan. 
 
Med buss: Om ni åker kollektivt så gå in på Västtrafiks hemsida för reseplaneraren och ange 
Åskvädersgatan 1 som adress. Det ligger en busshållplats 100 meter från arenan. 
 
 

Vi önskar alla tävlande Stort Lycka till!! 
 
 

 

 

http://www.svenskadjurapoteket.se/index.php?route=common/home

