
 

Enklare servering och smörgåsar kommer att finnas i vår klubbstuga till 

försäljning och vi bjuder på glögg och pepparkakor. 

 

 

 

 

 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till vår Lydnadstävling den 1 december 

Anmälan och lottning är i klubbstugan 
Lottning, val av apporter och banvandring sker direkt efter att tiden för senast anmälan löpt ut. 

ID och löptikskontroll - information när/hur vid anmälan. Vi tar inga löptikar på denna tävling. 

 
Klass Senast anmälan Tävl startar Domare Tävlingsledare 

Startklass 8,45 9,15 Anna-Kerstin Svensson Eva Malmeskog 

Klass 1           8,00 8,30 Heidi Ljungbeck Christel Jönsson 

Klass 2 10,00  10,30 Heidi Ljungbeck Christel Jönsson  

Klass 3 8,00 8,30 Thomas Brandin Anette Jarl 
 
Information   
 Startklass: ta egen apport med till lottningen 
 Klass 1:  koppel minst 1,60 

                     Klass 2:  L är positionerna sitt/stå          -       Fjärrens första skifte är sitt 

 Klass 3:  Z är positionerna stå/sitt/ligg   -      Fjärrens : stå, sitt, ligg, sitt, stå, ligg 

 

 
 
 
 

Ang Rastning/träning kommer ni att få information vid anmälan. 

Gräsmattorna kring parkering och Montessoriskolan får man inte vara och rasta/träna på 

och det är viktigt att vi respekterar det med tanke på skolan. 

Medtag: stamtavla/tävlingslicens, vaccinationskort, medlemskort och hund. 
 
Har ni frågor/återbud  kontakta: 
Tävlingsledare:  
Christel Jönsson på toveriet@telia.com eller mobnr 072 358 67 45 (endast innan tävling) 
Anette Jarl på anette.jarl@hotmail.com eller mobilnr 070 269 47 52 
 
På tävlingsdagen: 
Tävlingssekreterare:  
Pia Nilsson på  pia_speed@hotmail.com   -eller mobnr  0705 74 74 42 
 

VÄLKOMNA 

 

”Dina personuppgifter kommer att användas för att uppdatera resultat i SBK tävling samt eventuellt också finnas 

tillhands i skriftlig form på klubben. Vi kommer även att publicera resultatlista på vår hemsida samt Facebooksida” 
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Hitta hit 
Adress parkering: Onsjövägen 13, 268 31 Svalöv (klubben ligger bakom Svalöv Weibull) 
Koordinater 

55°54'41.4"N 13°06'48.4"E 

55.911500, 13.113444 

 

 
 
Vill ni ha större karta så kan ni gå in på www.svalovsbrukshundklubb.com under fliken om 

klubben‐ kontakt hitta oss så finns där en länk till google maps. 

 

 


