
 

Helsingborg Brukshundklubb  
Kennelvägen 31  
255 91 Helsingborg  

Välkommen till Helsingborgs BK  

 lydnadstävling den 2021-10-03 

 
 

Klass 2 & 3: Samling kl.09.00, preliminär starttid kl. 09.30 
Startklass & klass 1: Samling kl. 12.45, preliminär starttid kl. 13.15 
 
Vägbeskrivning till vår klubbstuga finns på www.hbgbk.com 
 
Domare Klass 1 & klass 3: Martha Landin 
Domare Startklass & 2: Crispin Fridh 
Ansvarig tävlingsledare: Camilla Idee 
Tävlingssekreterare: Gunilla Gyllencreutz, 070-788 32 96, gunilla.gyllencreutz@telia.com 
                  
 
Info till tävlande: 
Deltagarlista och PM finns på SBK Tävling. 
Om ni vill ha egen apport ska den tas med och visas upp vid samlingen till startklassen. 
Prisutdelning sker efter varje avslutad klass. 
 
Klass 2: 
L:et: Sitt – Ligg 
Fjärr: Sitt – Stå – Ligg – Sitt – Stå - Ligg 
 
Klass 3: 
Z:a: Sitt – Stå- Ligg 
Fjärr: Sitt – Stå – Ligg – Stå – Sitt – Ligg 
Skifte efter konen i Cirkus: Ligg 
Momentordning: Gruppmoment – Cirkus – Fjärr – Dir. App. – Ink. – Ruta – Z:a – Vittring - FF 
 
Kom ihåg! 
Medlemsbevis, vaccinationsintyg, registreringsbevis, hunden och ett glatt humör! – Lättare fika finns att 
köpa i klubbstugan.  
 
Observera!  
Löptik får ej deltaga i denna tävling vilket innebär att tik kontroll sker i samband med anmälan.  
Skott förekommer mellan kl 07.30 - 08.00 
 
Vid eventuella frågor eller återbud kontakta TS, via sms. 
(intyg vid återbud kan mailas, glöm inte att bifoga kontouppgifter om du betalat tävlingen via BG) 
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Bilder och resultat från tävlingen kan komma att läggas ut på klubbens hemsida.    
Vill du inte att ditt namn/bild ska finnas med var vänlig och meddela det till tävlingssekreteraren.   

När du tävlar, och har registrerat ett konto på SBK Tävling, sparar vi de personuppgifter samt 
uppgifter om din hund som krävs för att administrera ditt tävlande, registrera dina resultat och 
skicka underlag för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med tävlandet publicerar vi 
också ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i resultatlistor och 
deltagarförteckningar. Dina personuppgifter hanteras inom ramen för SBK tävling. 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19. Vi visar hänsyn till 
varandra! 

Parkering är ej tillåtet längs grusvägen. Parkera ej bilen med bakluckan in mot appellplan. 

 
Vår cafeteria har servering av kaffe, smörgåsar, med mera! 
Betalning sker med Swish eller kontant! 
 
Varmt välkomna & Lycka Till! 
 

Här hittar du oss! 
 

 
 

Helsingborg Brukshundklubb ligger på Kennelvägen 31 vid Laröd. Mellan väg 111 och Sofiero. Från 
motorvägen tar du av norra infarten och väljer väg 111 mot Höganäs. Ta avfarten mot Laröd/Sofiero så 
kommer du strax att se en skylt på vänster sida som pekar till höger mot oss. 
Se ovan karta  


