
 

HELSINGBORG BRUKSHUNDKLUBB 
Mentalgruppen, mh-mbk@hotmail.com 

 

PM - MT (fm), lördagen den 2/6 2018  
 

 

 
 

Härmed hälsas du och din hund hjärtligt välkomna till mentalbeskrivning, med start 08.00 
 
Plats:  Helsingborg Brukshundklubb 
Domare:  Ann Olsson, Ingrid Carlsson  
Testledare:  Stellan Carlsson 
Figuranter:  Petra Ingemansson 
 
Vägbeskrivning: 
Helsingborg Brukshundklubb ligger på Kennelvägen 31 vid Laröd, mellan väg 111 och Sofiero. Kör ni på 
väg 111 - ta avfarten mot Laröd/Sofiero så kommer ni strax att se en skylt till oss på er vänstra sida. 
Kommer ni istället från Sofiero, sväng höger och kör mot Höganäs, efter några hundra meter ser ni skylten 
på höger sida. Koordinater: 56.09354,12.67085 
 
Observera att det kan bli väntetider! Du startar med din hund i turordning enligt nedan. 
 

1 Kl 08.00 Anders Wallin med Thornshavn Limited Edition, SE44393/2016, 
Australian Shepherd  

Råådalens BK 

2 Kl 08.00 Martyna Zelek med Another Star Kucciolotti, SE47837/2016, 
Australian Shepherd 

Helsingborg Bk 

3 Kl 09.30 Henrik Lindstrand med Willaritts Mascot, SE10796/2016, Tysk 
Schäferhund  

SBK;S Malmöavd 

4 Kl 10.30 Gunilla Lindström med Türingen´s Ella, SE54024/2014, 
Rottweiler 

Sbk;s Göteborgs 
avdelning 

5 Kl 11.30 Gerd Möllers med Qbaz Fenix, SE46850/2014, Tysk Schäferhund Svenska 
Schäferhundklubben 

6 Kl 13.00 Mikaela Olsson med Australian´s Mates E´maks, SE49462/2015, 
Australian Kelpie 

Burlövs Bk 

 
Ta med hundens registreringsbevis och vaccinationsintyg. Se till att din hunds ID-märkning i örat syns 
tydligt. Vi har chipläsare för de hundar som är chipmärkta. Löptik får inte delta.  

➢ Under mentaltestet ska hunden framföras i ett (1) halsband, icke strypande, och med ett ca 180 
cm långt koppel. Fästinghalsband, s.k. hetshalsband eller dylikt är ej tillåtet. 

➢ Ta gärna med vatten till din hund, det går bra att vattna den mellan momenten. 
➢ Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen 

Vi föreslår att du som inte har tidigare erfarenhet av mentalbeskrivning/mentaltest kommer i så god tid 
att du har möjlighet att gå med runt och se en hund innan det är din tur samt tid för inskrivning och chip-
nummerkontroll före start. Varje hund tar ca 1 timme inklusive genomgång. 
 
Har du inte möjlighet att komma ber vi dig att lämna återbud snarast så att vi kan kalla in reserver. 
E-post kanold.johanna@gmail.com .se tfn klubbstugan 042-94230, Johanna Kanold 0723-053899. 
Vid återbud och ev återbetalning av anm. avgift gäller läkarintyg/veterinärintyg. 
 
(Anmälan är ej stängd vid utskick) 
 
Välkomna! 
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