
 
 
 
 
 

 

 

 

Denna tävling äger rum i Lotushallen.  

Se www.lotushallen.se för vägbeskrivning, bokningsmöjligheter och annan praktisk info. 
Servering finns på plats (kontant eller swish). 

Parkering finner du bakom hallens bortre kortsida. Tänk på att parkera så att många bilar får 
plats. Självklart plockar vi upp efter hundarna på hela området.  

Viktig info till tävlande 

Av utrymmesskäl kan endast tävlande hund + den som ska in därefter, vara i hallen samtidigt. 
Undvik också hundar i cafeterian, då även den ytan är mycket begränsad. 

Inga ytterskor på tävlingsytan – inneskor eller tjocka strumpor rekommenderas.  

Ingång till tävlingsplanen kommer att vara från en separat dörr på hallens långsida (denna får 
endast användas av den som ska tävla). Innanför dörren finns en liten uppvärmningsyta á ca 9 
kvadrat, där du kan byta om till inneskor och värma upp din hund. Denna yta är avgränsad med 
kompostgaller eller dylikt. Om du vill får du och din hund vara här under det program som 
genomförs av den som startar före dig. Blir du sen får du vänta tills tävlande ekipage är färdiga – 
dvs dörren hålls stängd under pågående program.  

Startnummer 1 i respektive grupp kan ha hunden i hallen under banvandringen om man 
föredrar det. Hunden får dock inte beträda själva banan utan man kan då stå i 
uppvärmningshörnan tillsammans med hunden och följa bangenomgången på håll! 

För att alla ska få schyssta förutsättningar är det inte tillåtet med uppvärmning som ”låter” 
(klicker, pipleksak, morrande kamplek etc). Däremot får du gärna ha godis/leksak i detta 
utrymme. När du har tävlat klart kommer du att få gå ut genom cafeteriadelen.  

Lottning är redan genomförd – se ditt startnummer på deltagarlistan.  

Anmälan – samling 
 
Anmälan görs i sekretariatet senast 30 minuter före första start i klassen. Se respektive klass 
nedan för tider. 
 
Vid frågor eller eventuella återbud kontakta Cissi, 070-6579572 eller tavling@falkenbergsbk.se 
Medtag registreringsbevis/tävlingslicens samt giltigt medlemskort. 

Välkommen och lycka till! 

 

Tack för din anmälan till 
Vinterlydnaden den 2:e mars 2019 

 
 



Startklass A 

Anmäl senast: 8.30 

Banvandring: 8.40 

Första start: 9.00 

 

TL: Jenny Wibäck, domare: Anna Wernersson 

 

 

  



Startklass B 

Anmäl senast: 11.00 

Banvandring: så snart Startklass A är färdig, dock tidigast 11.10 

Första start: 10 minuter efter banvandringen 

 

TL: Malin Johansson/Carola Carlsson, domare: Lotta Thorén 

 

 
  



Lydnadsklass I 

Anmäl senast: 13.30 

Banvandring: så snart Startklass B är färdig, dock tidigast 13.40 

Första start: 10 minuter efter banvandringen 

 

TL: Christina Olsson, domare: Yvonne Andersson 

 

 

 


