
 
 

Valdemarsviks Brukshundklubb  
hälsar dig och din hund varmt välkomna till vår officiella  

lydnadstävling den 31 augusti 2019! 

 

 
Startordningen kommer att lottas i förväg för samtliga klasser, startlistor kommer att sättas upp på 
anslagstavlan vid tävlingens början och mejlas ut till deltagarna. Observera att ändringar kan komma 
så kolla listorna på anslagstavlan vid anmälan. Vinnaren i varje klass får en Bia Bed, förutsatt att man 
fått ett första pris eller blivit uppflyttad i startklassen. 
 
Domare: Berth Nilsson 
Tävlingsledare: Robert Åkesson 070 609 08 91 
Kontakt: Annalena Eriksson 076 929 20 67. 
 
Banvandring i samtliga klasser före start. ID-koll görs genom stickprov. Glöm inte att ta med 
vaccinationsintyg, medlemsbevis och registreringsbevis eller tävlingslicens. Enklare servering finns att 
köpa i vår klubbstuga.  
 
Startklass och Klass 1: Anmälan kl 08.00  
 
Startklass startar 09.00: 
Om du använder egen apport, ta med den vid anmälan. Den ska vara i gott skick. Domaren avgör om 
den är godkänd, om inte får du välja storlek. 
 
Klass 1 startar 09.45:  
Kom ihåg kopplet ska vara minst 180 cm långt vid gruppmomentet. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
Klass 2 och 3: Anmälan 11.00 
 
Klass 2 startar 11.45:  
Tala om kommando i rutan och eventuellt handtecken vid anmälan. 
Fjärren: första skiftet STÅ:  
L: STÅ, SITT 
 
Klass 3 ca 12.45 (efter att planen ställts iordning efter klass 2)  
Lottning för moment 3.7 Apportering med dirigering och 3.8 Runt kon, position, apport och hopp görs 
vid anmälan. 
Tala om kommando i rutan vid anmälan. 
Fjärren: första skiftet STÅ 
Z:a: STÅ SITT LIGG 
3:8: POSITION LIGG 
 
Vägbeskrivning: Från E22, Sväng av mot Valdemarsvik. Kör rakt igenom rondellen vid Ingo 

bensinmack. Fortsätt rakt fram till skylt "Grännäs" Kör rakt fram tills du ser en fabrik på vänster sida. 

Sväng vänster in till fabriken och ta till höger framför fabriken. Kör till baksidan av fabriken - där är 

parkeringen. Klubbstugan hittar du genom att följa grusvägen upp till höger, där anmäler du dig. 

 
 


