
TÄVLINGSPM 
Lydnadstävling | 2020-01-26 | Hammarö Brukshundklubb 

Information 
Vägbeskrivning: 
Tävlingslokalens adress är Älvenäsvägen 111, 660 50 Vålberg. 
Från E18: 

Om du kommer från Karlstad, tag av höger där det är skyltat Älvenäs. Om du 
kommer från Grums/Nyängen, tag av vänster där det är skyltat Älvenäs.  
Följ nerförsbacken och sväng sedan höger i T-korsningen och följ vägen. Håll vänster 
och kör in genom grinden till vänster. Håll sedan vänster och sväng uppför backen. 
Direkt du kommit uppför backen är du framme. 
 
Ingången till tävlingslokalen är dörren som är uppskyltad med nr 9. 
 
Hundar som rastas på industriområdet ska hållas kopplade och kom ihåg att plocka 
upp eventuell avföring. 
 
Samling, lottning och prisutdelning kommer ske inne i hallen. 
 
Inne i hallen får endast tävlande hundar vistas, således är det på grund av platsbrist 
inte tillåtet att ta med hund i hallen om det inte är din tur att tävla.  
Plats för uppvärmning av nästkommande ekipage kommer att finnas på en yta 
inomhus. 
 
Inneskor ska användas på konstgräsmattan, på övriga ytor får även ytterskor 
användas. 
 
Vi ber er vara uppmärksamma på när det är er tur att tävla. 
 
Klass III kommer att genomföras i tre omgångar: 
1. Sitt i grupp och platsliggning 
2. Fritt följ, Z, Inkallning, Rutan 
3. Sändande runt kon, Apportering Vittringsprov och Fjärr 
 
Lättare servering finns i hallen. 
Glöm inte ta med giltigt medlemskort och vaccinationsintyg och säkerställ att din 
hund är vaccinerad enligt gällande rekommendationer! 
 
Samling sker enligt tiderna ni ser angivna nedan. 
OBS! Anmälan ska vara gjord innan samlingen. Anmälan öppnar ca 7:15. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Kontaktperson inför och på tävlingsdagen är Jessica Magnusson. 
miss_magnusson@yahoo.se //  0734-349987 
 



 
  
Klass I 
Samling: kl. 7:30 
Starttid: kl 8:00 
Domare: Daniel Halvarsson 
Tävlingsledare: Hans Gunnarsson 
 
 
Klass III 
Samling: kl. 10:30 
Starttid: kl. 11:00 
Domare:  Kristina Svensson 
Tävlingsledare:  Hans Gunnarsson 
 
 
Klass II 
Samling: kl. 12:30 
Starttid: kl 13:00 
Domare: Daniel Halvarsson 
Tävlingsledare: Hans Gunnarsson 
 
 
Startklass 
Samling: kl. 13:30 
Starttid: kl. 14:00 
Domare: Kristina Svensson 
Tävlingsledare: Emma Hjalmarsson 
 
 


