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Härmed hälsas du och din hund hjärtligt välkomna till mentalbeskrivning, med start kl 08.00. 
 

Plats: Helsingborg Brukshundklubb 
Beskrivare: Kerstin Persson 
Testledare: Jörgen Lundquist 
 

Vägbeskrivning: 
Helsingborg Brukshundklubb ligger på Kennelvägen 31 vid Laröd, mellan väg 111 och Sofiero. Kör ni på väg 
111 - ta avfarten mot Laröd/Sofiero så kommer ni strax att se en skylt till oss på er vänstra sida. 
Kommer ni i stället från Sofiero, sväng höger och kör mot Höganäs, efter några hundra meter ser ni skylten 
på höger sida. Koordinater: 56.09354,12.67085 
 
OBS! Ingen parkering längs grusvägen. Vänligen parkera utmed staketet vid appellplanen. 

 
Observera att tiderna är samlingstider, ni startar i turordning enligt nedan. 
 
Vad gäller Corona/Covid-19 följer vi bestämmelserna från SKK/SBK. Håll avstånd till varandra och följ 
folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vid minsta tecken på sjukdom ber vi dig stryka dig från 
beskrivningen! 
 

Startnummer Samlingstid Förare och hund 

1 08.30  Ingrid Andersson med Camimos Rav Fyra Af Beca 

2 09.00  Lena Landgren med Toy-Max Skye Loves To Fly 

3 09.30  Kerstin Carlsson med Toy- Max Zuma Dives In 

4 09.30  Ann-Charlotte Holm med Toy- Max Marshall Ready For A Rescue 

5 11.00  Moa Andersson med Toy- Max Rocky Don’t Lose It 

6 13.00  Anders Andersson med Rouven Von Thekla 

 

 

Ta med hundens registreringsbevis och vaccinationsintyg. Vi har chipläsare. Löptik får inte delta. 

 
➢ Under mentalbeskrivningen skall hunden framföras i ett (1) halsband, icke strypande, och med ett ca 

180 cm långt koppel. Fästinghalsband, s.k. hetshalsband eller dylikt är ej tillåtet 
➢ Ta gärna med vatten till din hund, det går bra att vattna den mellan momenten 
➢ Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen 

 

 
Vi föreslår att du som inte har tidigare erfarenhet av mentalbeskrivning kommer i så god tid att du 
har möjlighet att gå med runt och se en hund innan det är din tur samt tid för inskrivning och 
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chipnummerkontroll före start. Varje hunds beskrivning tar ca 45 minuter inklusive genomgång. 
Det kan dock inträffa att en hund blir avbruten och då tar det betydligt kortare tid. 
Det är tillåtet att filma beskrivningen. 
 
Vill du dra tillbaka din anmälan ber vi dig meddela detta snarast till eva@hammarbeck.se (eller på tfn 
0703-94 51 31) oavsett om detta beror på att du tillhör riskgrupp eller känner oro så får du anmäl-
ningsavgiften i retur.  
 

 

Välkommen! 

mailto:eva@hammarbeck.se

