Helsingborg Brukshundklubb
Lydnadstävling 2/10
Välkomna
Samlings – och starttider:
Startklass: kl. 10.45, preliminär starttid kl. 11.15
Klass 1: kl. 10.45, preliminär starttid kl. 11.15
Klass 2: kl. 8.00, preliminär starttid kl. 08.30
Klass 3: kl. 8.15, preliminär starttid kl. 08.45
Domare Klass 1 & klass 3: Thomas Brandin
Domare Startklass & 2: Carin Bengtsson
Ansvarig tävlingsledare (TL): Camilla Idee, tfn. 072-450 80 13, e-post.
camillaidee@outlook.com
Tävlingssekreterare (TS) : Catrine Catti Holmberg, tfn. 0733-813 043, e-post.
catti.h@hotmail.com.
Eventuella frågor kring tävlingen tas med TL, frågor kring betalningar, sbktävling tas med TS.
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, gäller alla klasser
Prisutdelning sker efter varje avslutad klass.
Kom ihåg!
Medlemsbevis, vaccinationsintyg, registreringsbevis, hunden och ett glatt humör!
Observera!
Löptik får ej deltaga i denna tävling vilket innebär att tik kontroll sker i samband med
anmälan.
Klasspecifik information:
KLASS 2:
L:et: STÅ - SITT
Fjärr: SITT – STÅ – LIGG – SITT – STÅ – LIGG
KLASS 3, enligt nedanstående momentordning och positioner
3.1 & 3.2. Gruppmomenten
3.5 Inkallning, med positionerna SITT - STÅ
3.6 Ruta
3.8 Runda, skifte efter kon LIGG
3.10 Fjärr, LIGG-SITT-STÅ-LIGG-STÅ-SITT-LIGG
3.7 Dirigeringsapportering
3.9 Vittring
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3.3 Fritt Följ
3.4 Positioner
Positioner (efter Fritt följ):
SITT med upptag

STÅ med inkallning från Stopp

Övrig Information:

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.
Parkering är ej tillåtet längs grusvägen. Parkera ej bilen med bakluckan in mot
appellplan.
Vår cafeteria har servering av kaffe, smörgåsar, och grillen är tänd vid bra väder!
Betalning sker med Swish eller kontant!

Varmt välkomna & Lycka Till!
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