
PM för officiell lydnadstävling på 

            Söderköpings Brukshundklubb 

2020.10.10 

Anmälan och samling utanför klubbstugan, därefter banvandring.  

Tävlingen börjar ca 30 minuter efter samling. Startordning lottas i förväg. 

Omvänd momentordning i klass 3 och klass 2 samt positioner, se nedan. 

Enkel servering finns, dricka, kaffe, the och kaka, endast swish. 

Vi ber er hålla avstånd, om du inte känner dig frisk – lämna återbud och 
stanna hemma.  

För att minska risken för spridning av covid-19 är det inte möjligt att träna  

på klubben, eller besöka som publik, under tiden tävlingarna pågår. 

 

Samling: klass 3 kl. 9.00               Startklass kl. 9.15 

            Klass 1 kl. 11.30     Klass 2 kl. 11.45 

 

Domare: Klass 3 & klass 1 Berth Nilsson 

Startklass & klass 2 Patrik Anderpalm 

 

Tävlingsledare: Klass 3 & klass 2 Ann Hertzman  

Startklass & klass 1 Adelia Andersson 

 

Tävlingssekreterare: Barbro Fransson  

 

Välkomna och Lycka till! 
Om du har förhinder eller frågor kontakta Barbro Fransson: 0707 976854 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vägbeskrivning  
E22 söderifrån, sväng höger mot Slussportens industriområde efter kanalbron, 

vänster under E22, höger mot Slussportens industriområde. 
Klubben ligger på höger sida efter ca 500 meter. 

 
E22 norrifrån, ca 1 mil från Norrköping höger mot Mariehov, 
ta första vänster innan fälten, klubben ligger på vänster sida 

efter några hundra meter. 
 

Väg 210 västerifrån (Linköping), E22 vänster mot Norrköping vid trafikljuset, 
därefter som E22 söderifrån. 

                      Momentordning klass 3 
3.1 och 3.2 Sitt i grupp och platsliggning - 3.8 Sändande 
runt en kon, positioner, apportering och hopp över 
hinder - 3.10 Fjärrdirigering - 3.6 Sändande med 
dirigering, platsläggande och inkallande - 3.4 Stå, sitt 
och ligg under marsch - 3.9 Vittringsprov och 
apportering - 3.7 Apportering med dirigering - 3.3 Fritt 
följ - 3.5 Inkallande med ställande och läggande 

                                Positioner 
Mom. 3.4 – sitt, ligg, stå.  
Mom.3.10 – Sitt, stå, ligg, stå, sitt, ligg.  
Mom. 3.8 – Ligg 

                      Momentordning klass 2 
2.4 Rutan – 2.1 Fritt följ – 2.5 Apporteringsdirigering - 
2.6 Vittring – 2.2 Gå-L – 2.7 Fjärr – 2.3 Inkallande –   
2.8 Hopp-apport – 2.9 Platsliggning 

                                Positioner 
Mom. 2.2 – ligg, stå.  
Mom.2.7 – Sitt, stå, ligg x 2 


