
 
 

PM Lydnad Startklass – Klass 1 den 22 januari 2022 
Nacka BK hälsar alla tävlande välkomna till Haninge Hundhall 

 

För att vi ska kunna genomföra tävlingen på ett säkert sätt har vi valt att delat upp startklass i tre 

grupper A – B – C. Nedan har ni information om vilken grupp ni har blivit tilldelad.  

På grund av restriktioner från SKK så har vi ingen möjlighet att ha väntområde inomhus utan det får 

vara i t.ex. egen bil. Det kommer vara en tävlande på plan, nästa tävlande väntar i kafeterian för 

lättare uppvärmning och personen näst på tur får en liten uppvärmningsyta i nere i entrén. 

Ingen publik kommer tillåtas.   

Tider för registrering och samling 

• Startklass A Registrering kl. 09.30-09.45. Samling kl. 10.00  

• Startklass B Registrering kl. 11.00-11.15. Samling kl. 11.30 

• Startklass C Registrering kl. 12.15-12.30. Samling kl. 12.45 

• Klass 1  Registrering kl. 13.30-13.45. Samling kl. 14.00 

 

Domare och tävlingsledare  (TL) 

• Startklass A Domare Anna Ahlgren - TL Annette Ståhl   

• Startklass B Domare Anna Ahlgren - TL Annette Ståhl 

• Startklass C Domare Mats Johansson  - TL Christina Rudén 

• Klass 1 Domare Mats Johansson - TL Miriam Helleday 

 

Lottningen av startordningen sker i SBK Prov i förväg av arrangören 

 

Förfrågan, återbud mm – skicka ett mejl till tavlingskansli@nackabk.nu. 

På tävlingsdagen ringer du TS 0736-38 86 02 

 

OBS – Vi påminner er om att ha uppdaterad information på SBK Tävling gällande medlemskap, 

kontrollera att det är gällande. Glöm ej ta med registreringsbevis/tävlingslicens samt 

vaccinationsintyg. Dessa ska kunna uppvisas vid anmälan/registrering. (OBS inget vaccinationsintyg = 

ingen start). 

 

Vi kommer har begränsad tillgång till vatten så tänk på att ta med vatten till hunden.  

mailto:tavlingskansli@nackabk.nu


 
 
Med anledning av Covid-19 tänker vi alla på att hålla avstånd till varandra och 
självklart stannar hemma om vi inte känner oss riktigt friska! 
 

 

Vägbeskrivning: Gamla Nynäsvägen 3F, Haninge. Kör väg 73 till avfarten mot Vega. 

Kommer ni norr ifrån ta höger i rondellen. 

Kommer ni söder ifrån ta vänster i rondellen.  

 Kör sedan rakt fram i andra rondell och vänster i tredje rondellen. Ta höger efter huset på höger 

sida. 

 

 

 

OBS! Fotografering och filmning kan komma att ske. Om du inte vill synas på vår hemsida och/eller 

på vår FB grupp Nacka Brukshundsklubb, ber vi Dig meddela detta vid registrering eller till 

tävlingssekretariatet. 

 



 

Lycka till! 
 

Startklass A 

 

Startklass B 

 

Startklass C 

 

 



 

 

 

Sponsorer 
 

 

    

 

     

 

   

 
 

 


