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Nordiskt mästerskap i Lydnad 2018 

Mästerskapet arrangeras av Svenska Brukshundklubben i samverkan med 

Värnamo Brukshundklubb i Värnamo Hundarena den 30 november-2 december 

2018.  

Hemsida: http://www.varnamobrukshundklubb.com/nm-lydnad-2018/  

Tävlingen genomförs och bedöms enligt FCIs regler för International Obedience 

Class. 

ANMÄLAN 

Anmälan av laget ska vara genomförd senast den 25 oktober 2018.  

Anmälan görs på denna sida: www.brukshundklubben.se/nordic_championship  

Endast hundar registrerade i en av FCI godkänd kennelklubb får delta.  

Kopia av hundens nationella registreringsbevis (inte via utdrag från hundregister) 

ska bifogas anmälan. 

Rätten att representera ett land följer FCIs regler. 

Löptikar får delta i överensstämmelse med FCIs regler. Dessa deltar då sist i 

tävlingen, dvs dag 2. 

HOTELL 

Rum är avsatta för lagen på Hotell Tre Liljor, ca 4 km från tävlingsplatsen. 

Bokning av hotellrum sker gemensamt för varje land (lag) till Värnamo 

Brukshundklubb. 

Definitiv bokning ska göras senast 22 Oktober 2018. 

Bokning görs på: https://www.varnamobrukshundklubb.com/produkt/land-lag-

boende/  

En lista med namn skickas till: falkarna@gmail.com 

Pris: 

900 SEK/dygn för enkelrum, inkl. hund 

975 SEK/dygn för dubbelrum, inkl. hund. 

http://www.varnamobrukshundklubb.com/nm-lydnad-2018/
http://www.brukshundklubben.se/nordic_championship
https://www.varnamobrukshundklubb.com/produkt/land-lag-boende/
https://www.varnamobrukshundklubb.com/produkt/land-lag-boende/
mailto:falkarna@gmail.com
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TRÄNING 

Lagen kommer ha möjlighet att träna på tävlingsplatsen den 29 och 30 

november, exakt tid meddelas senare. 

INVIGNING OCH LOTTNING 

Invigningen sker fredagen den 30 november och följs av lottning av startordning 

samt vaccinationskontroll. I samband med detta avhålls även ett möte för 

lagledarna från de olika länderna. 

INRESA TILL SVERIGE  

Inresa med hund till Sverige  

Regler för införsel av hund till Sverige följer EU (European Union) regelverk. För 

detaljerad information om gällande regler se Jordbruksverkets hemsida; 

www.sjv.se 

Gränskontroll vid inresa med hund 

Vid införsel av hund till Sverige ska svenska Tullen vara meddelad. För detaljerad 

information se Tullverkets hemsida; www.tullverket.se 

ÖVRIG INFORMATION INFÖR DELTAGANDE  

Vaccinationer 

Valpsjuka 

För att vara tillåten att delta ska deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka enligt 

följande: 

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders 
ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

Parvovirus samt Parainfluensa (kennelhosta) 

Svenska Kennelklubben rekommenderar att deltagande hundar dessutom är 

vaccinerade mot parvovirusinfektion samt mot parainfluensa (kennelhosta). 

Rabies 

För aktuell information se Jordbruksverkets hemsida; www.sjv.se 

 

Dräktig tik och valptik  

Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat 
från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter 
valpning oavsett resultatet av valpningen. 
 
 

http://www.sjv.se/
http://www.tullverket.se/
http://www.sjv.se/
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Kastrerad hanhund/tik  

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling eller chip (Suprelorin) får inte 
delta vid utställning, prov eller tävling i Sverige. Möjlighet till dispens finns inte. 
 

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling medges generell dispens 
och får delta. 

Nationellt dopingreglemente för hund – Medicinsk behandling 

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan 
påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. 
 

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i 
Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan. 
 

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd 
förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, 
prov eller tävling. 
 

Vid frågor om medicinsk behandling och karenstid efter avslutad medicinsk 
behandling, kan Svenska Kennelklubben kontaktas, via e-mail; dopk@skk.se. 

DOMARMÖTE 

Domarmöte med lunch kommer att genomföras den 30 november. 

PROVHUND 

Provhund kommer att förevisas mellan domarmötet och invigningsceremonin. 

KAMRATFEST 

Det arrangeras en kamratfest efter lottningen den 30 november på 

tävlingsplatsen. Det bjuds på enklare förtäring sponsrat av Värnamo Kommun 

och Värnamo Brukshundklubb. 

Önskar man deltaga på kamratfesten och inte är deltagare eller funktionär så går 

det bra att anmäla sig till denna genom att maila: falkarna@gmail.com och sätta 

in 100 SEK på antingen: 

Swish 0730515984  

eller bankgiro 153-8941, IBAN SE8850000000051821104471. 

Anmälan sker senast 1 november. 

 

 

mailto:dopk@skk.se
mailto:falkarna@gmail.com
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BANKETT 

Banketten arrangeras den 1 december på Hotell Tre Liljor. Det bjuds på julbord 

inklusive bordsvatten/lättöl. All övrig dryck betalas direkt till hotellet. 

Önskar man deltaga på banketten och inte är deltagare eller funktionär så går 

det bra att anmäla sig till denna genom att maila: falkarna@gmail.com och sätta 

in 460 SEK på antingen: 

Swish 0730515984 eller bankgiro 153-8941, IBAN SE8850000000051821104471. 

Anmälan sker senast 1 november. 

FÖR FRÅGOR 

Frågor angående anmälan: 

Janna Nordin (janna.nordin@brukshundklubben.se) 

Frågor angående det praktiska arrangemanget: 

Anders Falk (falkarna@gmail.com eller telefon +46738296318) 

 

Vi önskat alla hjärtligt välkomna till Värnamo! 

 

Vänliga hälsningar 

Svenska Brukshundklubben 

www.brukshundklubben.se  

mailto:falkarna@gmail.com
mailto:janna.nordin@brukshundklubben.se
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http://www.brukshundklubben.se/

