
 

 

 

 

Inbjudan till MT på Falkenbergs BK 

Arrangeras för Svenska schnauzerpinscherklubben 

 
Antal ekipage:  8 st 

 

Prioritering:  SSPK-raser 

Hundar som är överåriga d.v.s. födda efter den 1 mars 

2017 har förtur enligt generell dispens från fyraårsregel. 

 

(I mån av plats tar vi emot hundar av SBK-ras) 

 

 Läs nedanstående info innan ni anmäler. 

 
Först vill vi be er om att i första hand betala online med det nya 

betalningssystemet STRIPE då detta underlättar för oss i hanteringen av 

anmälningar. Väljer du ändå att betala med giro, tänk på att betalningen skall 

vara oss tillhanda när anmälan till provet stänger annars räknas du tyvärr inte 

som anmäld. 

 

Nedanstående regler kan komma att uppdateras fram till att anmälningen stänger 

om reglerna ändras.  ”lättas” eller blir ”hårdare” så det är viktigt att du håller 

koll på inbjudan. 

 

• Cafeterian och klubbstuga kommer att vara stängd för deltagare. 

•  Toalett finns tillgänglig för deltagare på baksidan av klubbstugan. Kod 

skickas med PM.et 

• Vi ber dig att komma ensam (bara hund och förare) så att det inte samlas 

för mycket folk på parkeringen. Parkera med god marginal till övriga 

bilar. Vänta på parkeringen tills ni blir uppropade. 

Var noga med att hålla ett bra avstånd! 

• Alla deltagare får en bestämd starttid. Max 2 personer får följa med 

deltagande hund runt banan. En som filmar samt en till. 

• För att visa hänsyn till figuranter bör ”publiken” bära munskydd 

• Är du minsta förkyld, stanna hemma. 

• Det är ägarens och förarens skyldighet att känna till aktuella 

bestämmelser för MT samt gällande dopingreglemente.  
 

 

 



 
 

 

OBS! Tag med stamtavla och vaccinationsintyg. 

 

Det kommer också att anordnas exteriörbeskrivning 2021-06-05 på samma plats. 

Anmälan till Exteriörbeskrivning sker på SBK-tävling. 

 
Har ni några frågor eller är det något ni är osäkra på så kontakta oss gärna innan ni anmäler! 

rus@falkenbergsbk.se 

 

Välkomna med er anmälan! 
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