
  

Hej! 

Bro-Håbo BK hälsar dig och din hund varmt välkommen till oss på 

vår Lydnadstävling Startklass – klass 3 FM och EM den 6 maj, 2017 

Tider för samling för respektive klass se nedan 

Förmiddag 

Klass Samling tid Domare TL 

Startklass grupp A 08.00 Britt-Marie Andersson Suzanne G 

Rankingtävling 

Int klass 3 

09.00  

(info sid 3) 

Anders Svensson 

Thomas Lundin 

Therese L 

Agneta F-K 

Klass 1 08.30 Jimmy Wranning Rosie G 

Startklass grupp B 10.00 Britt-Marie Andersson Jenny K 

Klass 2 10.30 Jimmy Wranning Barbro M P 
 

Eftermiddag 

Klass Samling tid Domare TL 

Startklass 13.00 Christer Kristiansson Gunilla L 

Klass 1 13.30 Per-Olof Andersson Malin K 

Klass 3 14.00  

(info sid 4) 

Jimmy Wranning 

Thomas Lundin 

Suzanne G 

Jessica A 

Klass 2 15.00 Per-Olof Andersson A-C K 
 

Med reservation för ev. domarändringar 

Anmälan kan göras i sekretariatet från klockan 07.00 

Bedömning beräknas starta ca 10 min efter resp. klass haft info och lottning. 

 

Återbud lämnas till A-C Karlsson på bhbk@bhbk.se 

På tävlingsdagen nås vi enklast genom tfn – 072-8382438 

Deltagarlista för respektive klass hittar du på SBK Tävling 

Huvuddomare under dagen är Thomas Lundin 

Huvudtävlingsledare under dagen är Anna-Carin Karlsson 

Arrangör är skyldig genom stickprov att kontrollera 

 att hund är ID-märkt 

 att hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser 

 att föraren har giltigt medlemskap 

Glöm inte! Medlemskort, ID-märkning, Vaccinationsintyg och  

Ett Glatt humör ☺ - Vi önskar dig stort lycka till! 

Med vänlig hälsning Anna-Carin Karlsson/Bro-Håbo BK Lydnadsprovsansvarig 
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Magnusson Petfood BHBK´s Huvudsponsor 

 

 

 

GPS koordinaterna till BHBK 

Long: 17´ 38´35 E - Lat: 59´ 34´07 N 

OBS! Klubben har ingen gatuadress och därför är det viktigt att Håbo-Tibblevägen 

skrivs in i GPS via telefon eller annan sökmotor. 

Vägbeskrivning: 
E18 mot Enköping 

Sväng av motorvägen E18 vid trafikplats Bro, 

vänster in på väg 269 mot Sigtuna, Skokloster 

Avfarten till höger mot Håbo-Tibble, första 

höger efter ca 150 meter 

Framme vid Bro-Håbo BK! 

  Vägbeskrivning:  
E18 mot Stockholm 

Sväng av motorvägen E18 vid trafikplats Bro, 

höger in på väg 269 mot Sigtuna, Skokloster 

Avfarten till höger mot Håbo-Tibble, första  

höger efter ca 150 meter 

Framme vid Bro-Håbo BK! 
 

 

På tävlingsdagen håller vårt Café öppet 

Bro-Håbo BK Swishnr: 1230017442 

Vi tar emot betalningar med Swish mot en avgift på 2:- per Swish (bankens avgift) 

När du betalar lägger du på 2:- per betalning 

 

Lättare lunch och hamburgare kommer finnas till  

försäljning mellan 10.30-14.00 
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Information Rankingtävling Internationell klass 3 – FM 

Bro-Håbo BK hälsar alla tävlande varmt välkomna till dagens Rankingtävling! 

 

Tävlingsdagen startar med samling och lottning kl. 09.00 (utanför 

sekretariatet) dock ska anmälan vara gjord i sekretatiateten en halvtimme 

innan dvs. 08.30. 

Vi har en förare med två hundar som deltar i tävlingen och därför kommer 

vi lotta dessa först och sedan blandas alla lotter och därefter sker lottning 

av övriga, detta för att de inte ska hamna i samma platsmomentsgrupp. 

Vi arrangerar tävlingen i två ringar och ordningen i respektive ring finns 

beskriven nedan. 

Positioner och ordning på dessa i respektive moment informerar respektive 

domare och tävlingsledare om på samlingen. 

Platsmomentet genomförs som första moment i klass 3, i ring 1 

Domare platsmoment, Anders Svensson 

 

Ring 1 Ring 2 

Domare Thomas Lundin Domare Anders Svensson 

TL Therese Lagerborg TL Agneta Fast-Karberg 

Fjärrdirigering 

Apportering med dirigering 

Sändande runt kon, positioner, 

apportering och hopp över hinder 

Stå, Sitt, Ligg under marsch 

Inkallande med stå o ligg 

Fritt följ 

Vittringsprov och apportering 

Sändande med dirigering (rutan) 
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Information klass 3 – Eftermiddag 

Bro-Håbo BK hälsar alla tävlande varmt välkomna till eftermiddagens klass 3! 

 

Tävlingen startar med samling och lottning kl. 14.00 (utanför 

sekretariatet) dock ska anmälan vara gjord i sekretatiateten en halvtimme 

innan dvs. 13.30. 

Vi har en förare med två hundar som deltar i tävlingen och därför kommer 

vi lotta dessa först och sedan blandas alla lotter och därefter sker lottning 

av övriga, detta för att de inte ska hamna i samma platsmomentsgrupp. 

Vi arrangerar tävlingen i två ringar och ordningen i respektive ring finns 

beskriven nedan. 

Positioner och ordning på dessa i respektive moment informerar respektive 

domare och tävlingsledare om på samlingen. 

Platsmomentet genomförs som första moment i klass 3, i ring 1 

Domare platsmoment, Thomas Lundin 

 

Ring 1 Ring 2 

Domare Jimmy Wranning Domare Thomas Lundin 

TL Suzanne Gottfridsson TL Jessica Adler 

Apportering med dirigering 

Fjärrdirigering 

Sändande runt kon, positioner, 

apportering och hopp över hinder 

Stå, Sitt, Ligg under marsch 

Inkallande med stå o ligg 

Vittringsprov och apportering 

Sändande med dirigering (rutan) 

Fritt följ 

 


