
  

  

www.skkungsor.se 
schaferhundsklubben.kungsor@gmail.com  facebook.com/skkunsor 
   

SK Kungsörs hälsar dig och din hund hjärtligt välkomna till  

Behörighetsprov BH  
den 3/11 2018. 
Plats: Schäferhundsklubben Kungsörs, Lockmora, 736 91 Kungsör 
Domare: Kattis Ehrlander 
Provledare:  Nina Prytz 
 
Samling kl: 10:00. Var på plats i god tid.  

Lydnadsproven körs först i turordning, där efter kommer en kort paus på en halvtimma för 

funktionärer och deltagare, innan prov i trafik genomförs. 

 

Klubbstugan är öppen under dagen med försäljning av kaffe & smörgåsar, korv & bröd mm. 
 
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: 

• Vaccinationsintyg och stamtavla/registreringsbevis medtages 

• Tävlingsbok   

• Vatten till din hund  

• Koppel ca 1.80 långt (ej Flexi-koppel) och inte stryphalsband eller sele.  

• Hund skall vara ID-märkt och ev. tatuering fullt läsbar. Chipläsare finns på plats.  

• Löptik får deltaga, och startar då sist.  

• Hunden skall vara frisk och får inte vara utsatt för dopning eller andra otillbörliga 

förhållanden  

• Dräktig tik får inte deltaga senare än 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar 

efter första parningen  

• Tik som valpat får inte deltaga tidigare än 75 dagar efter valpningen  

  
Kom i god tid så att du och din hund får en lugn och fin start. Är du jäktad och stressad 
påverkar du din hunds beteende under provet. Om du inte har tidigare erfarenheter från BH-
prov så stå gärna med som publik så du ser hur det går till. Tänk också på att inskrivning ska 
vara gjord före starttiden. 
  
Låt din hund stanna i bilen tills du får klartecken från sekretariatet att ta ut hunden. 
  
Efter genomförd BH-prov får du en genomgång av resultatet av din hunds prestation vid de 
olika momenten. Protokollet kommer att mejlas inom 8 dagar. 
   
Har du frågor tveka inte att höra av dig! 
malin.berntzen@live.se  eller sms till 079-333 95 03 

rolf-lindh@telia.com  070-217 23 38 
 

Vägbeskrivning finns här: http://www.skkungsor.se/Hitta-hit  

Klicka på ”visa en större karta” och sedan på       vägbeskrivning. 

Pluskod: 94X7+2X Kungsör S  

 
Vi vill gärna bjuda in er som anmält att komma och träna hos oss innan provet. 

Vi har medlemsträningar varje onsdag från 15.00 och lördagar från 11.00 och då är ni varmt 
välkomna att dyka upp. Då finns tillgång till grupp och att lägga plats med störning. Vill ni komma 
utanför våra ordinarie träningstider går det givetvis lika bra men hör gärna av er innan så vi vet 
vilka det är som tränar hos oss. 
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