
Välkommen till vår lydnadstävling den 14/8-2021! 

Vi tackar för din anmälan och hälsar dig och din hund välkomna till vår 
Lydnadstävling den 14:e augusti. 
 
Samling & banvandring: 
10.00 för startklass A  
 
Efter startklass A kommer vi att ta en lunchpaus 
och samling för startklass B blir ca. 30 minuter efter A-klassens prisutdelning. 
 
Ni ska vara anmälda i sekretariatet senast en halvtimma före samlingen  
i er klass. Ni behöver endast anmäla er en gång, men om någon beslutar att 
stryka sig i andra klassen ber vi er att meddela detta innan ni åker. 
 
Vi har inte rinnande vatten i klubbstugan så glöm inte att ta med vatten till 
hunden. Det finns vatten att pumpa fram för handtvätt på toaletten samt 
våtservetter och handsprit. 
Servering finns. Vi har väldigt bra priser i vår kafeteria. Vi tar swish! 
 
Fotografering: 
Ibland har vi fotograf på plats på våra tävlingar, foton från våra tävlingar läggs upp 
på vår hemsida och facebooksida. Om ni inte vill att vi publicerar foton på er 
och/eller er hund ber vi er att meddela detta antingen via e-post innan tävlingen 
eller i sekretariatet på tävlingsdagen. 
 
Domare: Bertil Hyrén i båda klasserna 
 
Tävlingsledare:  
Maria Larsson i startklass A 
Michaela Perlöv i startklass B 
 
Kom ihåg att ta med  
Registreringsbevis 
Vaccinationsintyg 
Giltigt medlemskort 

Vid frågor, kontakta: 
Maria Larsson på e-post: 
maria@larwass.se eller 
sms/telefon: 0739-060633  

mailto:maria@larwass.se


 
 
 

Hitta till tävlingen! 
 
 
Vägbeskrivning från Uddevalla & Ödeborg.  
Kör väg 172 mot Färgelanda, passera första infarten till Färgelanda. Sväng höger 
mot Vänersborg vi den andra infarten. När du kommer fram till Stigen tar du höger 
mot Vänersborg, när du kört över bron i Stigens samhälle ska du svänga vänster vid 
skylten där det står ”Brukshundklubb” och följ sedan vägen uppför backen. 
 
Vägbeskrivning från Vänersborg & Trollhättan.  
Kör väg 45 mot Mellerud, sväng vänster in på väg 173 mot Färgelanda i Frändefors, 
följ vägen tills du kommer till Stigens samhälle, sväng höger vid skylten 
”Brukshundklubb” och följ sedan vägen uppför backen. 
 
Vägbeskrivning från Högsäter & norra Dalsland 
Kör väg 172 mot Färgelanda, 5 km söder om Högsäter sväng vänster mot 
Vänersborg, följ vägen till Stigens samhälle, när du kört över bron i Stigens 
samhälle ska du svänga vänster vid skylten där det står ”Brukshundklubb” och följ 
sedan vägen uppför backen. 
 

 

Adress: Skogssvägen 20, Stigen 
OBS! Postorten är Stigen! 

 

Hemsida: 
www.fargelandabhk.se 



Våra sponsorer: 


