Hjärtligt välkomna till GMBK:s Lydnadstävling
lördagen den 17 februari på Göteborgs Hundarena
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

Lokal

Klass 1

kl 09.00

Björn Brocker

Stora hallen

Startklass

kl 11.00

Björn Ek

Stora hallen

Återbud lämnas till tävlingsekreteraren via mail: tavlingssekreterare@sbk-gmbk.se
Eller på tävlingsdagen via telefon: 0708-241494
Tävlingssekreterare: Malin Hedeberg

Ansvarig Tävlingsledare: Jessica Beunis

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.
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 enbart ca 5
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.
Då anmälningstiden gått ut erbjuds det banvandring i respektive klass. Ca 8.45 lottning 9.00

SPECIELL INFORMATION FÖR VARJE KLASS:
Klass 1:
 Ditt koppel vid gruppmomenten bör vara ca180 cm.
Vid lottning:
 Val av storlek på apporter.
 Du meddelar om du väljer sitt eller ligg under marsch
Du meddelar om du ställer och lägger hunden i Rutan eller om du lägger direkt
Startklass:
 Tag med egen apportbock om du vill använda det, den ska vara i gott skick.
Vid lottning:
 Egen apport tas med in vid lottningen och visas upp för domaren. Får inte vara tuggad!
 Val av apportstorlek om du ej har egen.
 Du meddelar om du går Följsamhet med eller utan koppel.

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!!

