
 

 

Välkomna till  

Svenska Australian 
Shepherdklubbens  

Rally- & lydnadstävling 4/8 på 

JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB 
 

 

Tack för din anmälan till tävlingen, kul att så många vill komma och tävla. Extra roligt att det är 
många som kommer att tävla både rally och lydnad. Detta kan göra att vi under dagen kan behöva ta 

någon paus för att vänta in någon som tävlar i andra grenen, hoppas ni har förståelse för detta. 
Håller vi tidsschemat ska förhoppningsvis inga starter krocka men mycket kan hända under en 

tävlingsdag, hör av dig till sekretariatet om du märker att dina starter ser ut att krocka.  

Vid förhinder eller andra frågor & funderingar så kontakta Jenny Åström:  asje10ja@gmail.com  
076-3930069 
Serveringen sköts under dagen av Jönköpings BK, smörgåsar, fika, dricka och kaffe/the finns. Till 
lunch tänds grillen.  

 

Sekretariatet är öppet från kl. 07:15 

Anmälan i sekretariatet senast 15 minuter före banvandring. Medtag tävlingslicens, 
vaccinationsintyg och medlemskort.  

Löptik startar sist, meddela oss snarast vid ev. löptik.  

Startlistor läggs ut på sbk-tävling eftersom dom blir klara. Startlistorna kan ändras fram till kvällen 
innan tävlingen. Om du tävlar flera hundar i samma klass eller olika klasser och ni ser på startlistorna 
att era starter ser ut att krocka hör av er. Har försökt att se till att det inte blir krockar men kan har 
missat någon.  

Alla A banor är även rasmästerskap för Australian Shepherd.  

Alla B banor är även ARC-kval. För att delta i kvalet ska du vara mellan 6 och 25 år och ha giltigt 
medlemskap i Sveriges Hundungdom. Anmäl i sekretariatet om du vill vara med och kvala. Finns mer 
att läsa om ARC här: https://www.skk.se/sv/SHU/Tavlingar-och-aktiviteter/agria-rallylydnad-cup/ 

 

OBS! Tiderna kan ändras under tävlingsdagen.  

Nybörjarklass A. Domare: Camilla 

Banvandring 08:00 

Nybörjarklass B. Domare: Anna 



Banvandring 10:00 

Ni som tävlar både startklass & nybörjarklass kommer att få tidiga startnummer i nybörjarklass A för 
att sen tävlar startklass innan nybörjarklass B, där ni får sena startnummer.  

 

Fortsättning A. Domare: Pia (kommer gå på inhägnad plan, rött på kartan) 

Banvandring 10:15 

Fortsättning B. Domare: Pia (kommer gå på inhägnad plan, rött på kartan) 

Banvandring 13:00 

Tävlar du även startklass kommer du ha tidigt startnummer där och alltså redan gjort din start där 
innan fortsättning A. Tävlar du klass 1 kommer du ha tidigt startnummer i fortsättning A för att hinna 
till Klass 1, där det bli sent startnummer.  

 

Avancerat A. Domare: Camilla 

Banvandring 11:15 

Avancerat B. Domare: Anna 

Banvandring 13:30 

 

Mästare A. Domare: Lena 

Banvandring 1 12:00 för startnummer 1-26 (kan ändras vid efteranmälningar/avhopp) 

Banvandring 2 för startnummer 27-52 efter en paus på ca 15 minuter efter att grupp 1 är klara.  

Mästare B. Domare Janne 

Banvandring 1 12:00 för startnummer 27-52 (kan ändras vid efteranmälningar/avhopp) 

Banvandring 2 startnummer 1-26 efter en paus på ca 15 minuter efter att grupp 1 är klara.  

 

Adress till Jönköpings Brukshundklubb, Hundstugevägen 22 



 

Karta över klubbområdet. 
Det vita är parkering.  
Lydnadsplanen är det gula. Fortsättningsklass 
som går på inhägnad plan är det röda.  
De andra rallyklasserna går på den blåa planen.  
Klubbstugan där sekretariatet finns är det 
gröna.  
 

 

Ett stort tack till våra sponsorer: 

KENNEL THE VISITOR - KENNEL BLUE ALERTS KENNEL 
CHEZZ PLAYERS 

  

 

 



 

 


