
Välkommen till vår lydnadstävling den 8/6-2019! 

Vi tackar för din anmälan och hälsar dig och din hund välkomna till vår 
Lydnadstävling den 8:e juni. 
 
Samling vid klubbstugan i Stigen. 
 
Samling: 
10.00 för klass 3 & 2 
ca. 11.00 för klass 1 
ca. 11.30 för startklass 
 
Ni ska vara anmälda i  
sekretariatet senast en  
halvtimma före samlingen  
i er klass. 
 
Starttiderna är preliminära 
 
Domare: Görel Larsson 
Tävlingsledare:  
Maria Larsson (klass 1, 2 & 3) 
Jessica Örn (startklass) 
 
Kom ihåg att ta med  
Registreringsbevis 
Vaccinationsintyg 
Giltigt medlemskort 
 
Servering finns i  
klubbstugan och i tar  
swish. 
 

Vid frågor, kontakta: 
Maria Larsson på e-post: 
maria@larwass.se eller 
sms/telefon: 0739-060633  
 

Adress: Skogsvägen 20 i Stigen 
OBS! Postorten är Stigen! 

Hemsida: 
www.fargelandabhk.se 
 

mailto:maria@larwass.se


Klass 3 
Lottning av startordning sker i sekretariatet vid anmälan. Ni 
kommer även att lotta apport för apporteringsdirigering och 
hinder för hoppmomentet vid anmälan. 
 
Z= Positionerna kommer att vara stå, ligg & sitt. 
 
Meddela i sekretariatet om ni har handtecken eller muntigt 
kommando på inkallningen, om ni ställer hunden i rutan innan 
ni lägger den eller om ni lägger den direkt samt storlek på 
apporter. 
 
Positionen efter runda kon är ligg. 
 
Första skiftet i fjärrdirigeringen är sitt. 

Klass 2 
Startnummer får ni reda på i sekretariatet vid anmälan. Ni 
kommer även att lotta apport för apporteeringsdirigering vid 
anmälan. 
 
Meddela i sekretariatet om ni har handtecken eller muntigt 
kommando på inkallningen, om ni ställer hunden i rutan innan 
ni lägger den eller om ni lägger den direkt samt storlek på 
apporter. 
 
L= Positionerna kommer att vara stå och ligg. 
 
Första skiftet i fjärrdirigeringen är sitt. 



Klass 1 
Startnummer får ni reda på i sekretariatet vid anmälan.  
 
Meddela i sekretariatet om ni ställer hunden i rutan innan ni 
lägger den eller om ni lägger den direkt, om ni har läggande 
eller sättande under gång samt storlek på apporter. 

Startklass 
Startnummer får ni reda på i sekretariatet vid anmälan.  
 
Meddela i sekretariatet om ni har egen apportbock eller  
vilken storlek ni vill ha. 

Banvandringar och gruppmoment 
Banvandringar kommer att ske i samband med samlingen för 
varje klass. 
 
Gruppmoment i samtliga klasser kommer att vara efter att 
ekipagen gjort sina individuella  lydnadsprogram. 


