Hjärtligt välkomna till GMBK:s Lydnadstävling söndagen den 18:e
februari på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1.
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

12.30

Lennart Eliasson

Återbud lämnas till tävlingssekreteraren via mail: tavlingssekreterare@sbk-gmbk.se
Eller på tävlingsdagen via telefon: 0708-241494
Tävlingssekreterare: Malin Hedeberg
Ansvarig Tävlingsledare: Jonna Eriksson, Annette Rydebrink kommer att kommendera klass 2
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 på en begränsad yta framför hallen. Glöm inte att plocka upp efter din hund!
Köket kommer att vara öppet hela dagen
Provhund för klass 3 är kl 8.40
Banvandring för klass 2 efter lottningen.
Inga andra hundar än de som tävlar kan medtagas upp till hallen
Det går fint att värma upp i detaljhallen en hund innan eget startnummer
I hallarna är det rena inneskor eller strumplästen som gäller!

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 sist.
Moment ordning, första skiftet i fjärren, Z, och skifte i Runda momentet beskrivs
momentordningen.

Momentordning i kl 3 är följande;
ROND 1
1.
Fritt följ
2.
Z, Stå, sitt och ligg under marsch: Ordning position = Stå, Ligg, Sitt
3.
Apportering med dirigering
4.
Inkallning med ställande och läggande
ROND 2
1.
2.
3.
4.
Klass 2:

Sändande med dirigering, platsläggande och inkallning
Sändande runt en kon, position ligg, apportering och hopp över hinder
Fjärrdirigering: Första skifte = stå
Vittringsprov

Vid lottning:
Val av storlek på apporter.
Du meddelar om du ställer och lägger hunden i Rutan eller om du lägger direkt.

Momentordningen är följande:
1. Fritt följ
2. L: Skiftena stå, sitt
3. Inkallning m ställande
4. Dirigeringsapportering
5. Vittring
6. Rutan
7. Fjärr: Första skiftet = sitt
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!!

