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POLISHUNDS-SM

POLISHUND

SM
2018
VÄRNAMO
13-16
september

Vägbeskrivning | Hitta till Polishunds-SM på Värnamo Brukshundklubb 13-16 september 2018
Från E4:an avfart Värnamo södra
Kör 27:an mot Borås. Välj avfart Värnamo V. Tag
höger mot Sörsjö. Efter ca. 2 km har du klubbstugan 
på höger sida.

Från Borås
Välj avfart Värnamo V. Sedan som ovan.

Från Vetlanda
Tag höger i första rondellen. Rakt fram i andra
rondellen. Sväng vänster vid T-korset. Tredje rondellen 
rakt fram, fjärde rondellen rakt fram, ca. 2 km. Sedan 
ligger stugan på höger sida.

Karta Eniro http://kartor.eniro.se/m/98qE1

Koordinater
WGS 84 (lat, lon): N 57° 9.926ʹ, E 13° 59.454ʹ
WGS 84 decimal (lat, lon): 57.16543, 13.99090
RT90: 6339166, 1390236
SWEREF99 TM: 6336252, 438973

F R I E N T R É

Ponnyridning | Uppvisningar fr. Räddningstjänsten | Försäljning m.m.
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Alla tävlande hälsas välkomna till 
Värnamo.
Som publik, kom och se Sveriges 
 duktigaste polishundar göra upp 
om SM medaljerna. 
Värnamo brukshundklubb 
har glädjen att  arrangera 
 tävlingarna på uppdrag av 
 Polishundförareförbundet, för 
 första  gången i Småland.
Det blir fartfyllda och spännande  
tävlingsdagar.
Vi hoppas att  Värnamoborna 
och alla  andra  intresserade pas-
sar på att besöka brukshund-
klubbens område i Sörsjö under 
 tävlingsdagarna. Det kommer att 
finnas mycket att titta på, såsom 

 uppvisningar och informationer 
tex polisen och räddningstjänsten 
och hundar i olika arbeten.         Och 
dom avslutande tävlingsmomen-
ten blir spännande att följa.
Invigningen startar med parad i 
 Värnamo centrum på torsdagen. 
Lyran och  drill flickorna medverkar 
och många  polishundar. Då sker 
också första delen av  tävlingen på 
Flanaden i centrala Värnamo.

Karin Falk                                                                
Ordförande Värnamo
Brukshundklubb

Lars Ljungqvist
Tävlingsansvarig

Polishund-SM 2018
Välkomna till

Lydnad
• Hunden ska följa  sin  husse/
matte på vänster sida i olika 
farter, både med och utan 
koppel.
• Hunden ska kunna lägga 
sig ner medan föraren fort-
sätter springandes framåt .
• Hunden ska kunna komma 
på inkallning och även lägga 
sig ner under inkallning.
• Hoppa över ett hinder och 
sätta eller lägga sig ned 
 efteråt.
• I lydnaden ingår också en 

del där hunden och föraren 
utsätts för  en störning.

Spår
• Här ska de tävlande visa 
att hunden på 5 minuter 
kan visa vart en person har 
gått ut i skogen och sedan 
ska de följa spåret till slutet. 
• Spåret är ca 1,5 km långt 
och det ligger 7 olika saker i 
spåret som hunden ska visa 
sin förare. De har 40 minuter 
på sig.

Brottsplatsundersökning
• Här ska hunden på 10 min 
kunna hitta 4 st olika saker 
inom en ruta som är 40 x 40 
meter.
• Hunden får inte ta saken i 
munnen utan bara visa sin 
förare vart det ligger.

Räddningssök
• På ett område som är 
300 meter långt och 100 
 meter brett finns 2  personer 
 utplacerade. En är riktigt 

gömd och en är synlig samt 
ett klädesplagg t. ex. en 
jacka. Föraren går på en stig 
i mitten och får inte gå till-
baka. Hunden skickas ut åt 
sidorna, de har 15  minuter 
på sig att söka igenom 
 området. När hunden har 
hittat en person eller sak 
ska den skälla och vägleder 
då föraren dit.

Skyddsmomenten
• Hunden ska i munkorg 

kunna hindra ett överfall på 
sin förare.
• De ska sedan kunna trans-
portera personen i ca 75 
meter utan att hunden får 
attackera igen.
• Hunden ska, på förarens 
kommando, springa ikapp 
en flyende person och ta 
fast honom, iförd munkorg.
• Hunden ska springa och 
bita sig fast i en person som 
kommer emot dem och är 
hotfull. Därefter ska  hunden 
släppa då föraren säger 

till och fortsätta  bevaka 
 figuranten medan föraren 
visiterar denne.
• Hunden ska skickas för att 
ta fast en flyende person 
men när föraren
ropar ska hunden  komma 
tillbaka till föraren eller 
 stanna där den är.
• I skyddet ingår även ett 
special moment som de 
 tävlande får reda på under 
tävlingen.

Beskrivning över tävlingsmomenten

Lars Ljungqvist, tävlingsansvarig och Karin Falk, ordförande Värnamo Brukshundklubb.



Mästerskap för  polishundar 
har funnits längre än vad 
föreningen har gjort. De 
 första mästerskapen för 
 polishundar hölls i  Göteborg 
1963. Sedan dess har 
 tävlingen avgjorts varje år 
utan uppehåll. Vartefter 
 tiden har gått så har fören-
ingen även blivit arrangör 
för två andra tävlingar så 
sammanlagt är det tre mäs-
terskap som avgörs varje år. 

Vinter-SM som det  kallas 
är egentligen det som  heter 
Nordisk stil, man kör på 
 skateskidor med hunden 
kopplad i en expanderlina 
framför hundföraren. Man 

tävlar i olika klasser och dis-
tanser samt en lagtävling.

Sommar-SM är det mäster-
skap som är för patrullhun-
den, det är den hundtypen 
som man tänker på när man 
säger polishund. Hunden ska 
kunna genomföra flera olika 
delgrenar för att kunna gå i 
tjänst. Det är dessa prov som 
hela tävlingen bygger på 
samt att det finns några för 
ekipagen okända  moment 
som avslöjas dagen innan 
tävlingen. Hundar ska under 
tävlingen uppvisa, lydnad, 
spårning i terräng, rädd-
ningssök, brottsplatsunder-
sökning samt skyddsarbete.

Narkotika-SM är mäster-
skap för hundar som är 
 specialiserade på att söka 
efter droger. Hundarna får 
söka efter narkotika i  olika 
miljöer och bedöms  efter 
hur många gömmor de 
 hittar och hur effektivt de 
söker.

Årets Sommar-SM har 
 föreningen fått en enorm 

hjälp av Värnamo Bruks-
hundklubb som har åtagits 
sig arrangörskapet. Detta 
är vi mycket  tacksamma 
för efter som vi som 
 föreningen förmodligen 
inte hade haft möjlighet att 
arrangera årets SM. Det 
har väl inte undgått   någon 
att  arbetsbelastningen 
på de poliser som  jobbar 
idag är högre än var 

det varit  tidigare varför 
 tävlingsverksamheten blivit 
det som man avstår från 
först. Med Värnamos hjälp 
så får vi i vilket fall som 
helst även i år chansen 
att tävla om vem som ska 
 titulera sig årets Polishund 
på SM för  patrullhundar. 
De tre bäst  placerade 
 ekipagen  kommer att få 
 representera Sverige vid de 
Nordiska  mästerskapen för 
 polishundar.

Polishunden är ett mycket 
viktigt redskap i Polisens 
brottsbekämpning och 
idag finns det ca 400 av 
dem i tjänst i Sverige. Hun-
den används dock i första 
hand för att hjälpa till vid 
räddningsuppdrag vilket är 
vårt  främsta uppdrag. Det 
kan gälla någon som gått 

 vilse eller överraskats av 
ett  oväder och inte hittar 
hem. Då finns det alltid ett 
 antal hundar runt om i Sve-
rige dygnet runt beredda att 
rycka ut och hjälpa till för 
att se till så att personen 
kommer hem välbehållen. 
Hundarna ska även bidra ett 
 förbättrat  utredningsresultat 
och det kan bestå i att med 
hjälp av hundens nos söka 
på brottsplatser för att hitta 
bevisföremål.

Under helgen 13-16/9 
har ni nu möjligheten att 
 komma och titta på hur 
 polishundarna jobbar under 
en del av de olika uppdrag 
som vi kan komma att åka 
på under ett år. Så vi  önskar 
er hjärtligt välkomna till 
 Värnamos Brukshundklubb.
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Vi finns för dig och dina djur alla dagar, året runt. Läs mer om oss på
www.anicura.se. Välkomna!

Polishund eller lathund? 
Vi tar hand om alla!

Polisens Hundförarförbund
Polisens hundförarförbund är en ideell förening som 
 funnits sedan 1967. Föreningens syfte är att ta  tillvara 
medlemmarnas intresse samt att vara rådgivande åt 
 polisens fackförbund i frågor som rör hundtjänst.

Johan Petersson, ordförande
Polisens Hundförarförbund
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Ridskolan på sörsjö

•Barnridning (alla åldrar)
•Ponnylekis (från 6 år)
•Ridskola
•Träningar för ryttare med egen häst
•Pensionärsridning
•Ridning för personer med funktionsvariation Anmäl dig på: ridskolan@vbr.nu

Hos oss hittar du aktiviteter för alla åldrar och kunskapsnivåer

- Vi hoppas att många 
 passar på att bekantar sig 
med vår verksamhet under 
polishunds-SM, säger Karin 
Falk, ordförande i Värnamo 
Brukshundklubb.

Hon har själv just varit med 
på Brukshundklubbens SM. 
Med riesenschnauzern Jikk 
kvalade hon och maken 
 Anders Falk, som är hjälp-
förare, in till SM i bruks-
grenen  rapport. De hade säll-
skap av  klubbkompisarna 
Christel Natzén med kelpien 
Katla, som deltog i spår 
för  tredje året i rad, och 
 Weronicha Tengmark, som 
tävlade i lydnad med Coffie, 
flat coated retriever.

- Jätteroligt att tre hundar 
från vår klubb fick vara med 
på SM, säger Karin Falk men 
understryker att träna och 
samarbeta med hunden är 
det viktiga.

Bredd är föreningens bas 
och alla är välkomna. 

- Vi har  ungdomsverksamhet 
och ibland kommer omsor-
gen hit för att träffa hundar.

Många i klubben väljer att 
träna och kanske tävla i 
 rallylydnad, agility,  lydnad 
 eller någon av bruks-
grenarna medan andra  väljer 
allmänlydnads- eller aktive-
ringskurser. Kurser i Nose 

Work är en nyhet för hösten. 
Där ska hunden  hitta olika 
dofter och  markera dem. Det 
passar utmärkt som aktive-
ring och man kan göra prov.
Inomhushallen  Värnamo 
Hundarena är ett lyft. 
Den har gett klubben fler 
 medlemmar och möjlighet 
att träna och ha tävlingar 
året runt. 

I månadsskiftet november- 
december är det dags för 
nästa stora arrangemang. 
Då avgörs Nordiska Mäster-
skapen i lydnad i hallen.

- Det klarar vi tack vare att 
många hjälper till, precis som 
vid  Riesenschnauzer-SM 
som vi arrangerade i våras, 
säger Karin Falk.

Värnamo Brukshundklubb
Det händer mycket i Värnamo Brukshundklubb. Höstens 
kurser och träningar drar igång och flera stora mäster-
skapstävlingar står för dörren.

Vill du gå på kurs med din hund?
Om olika kurser och information finns på www.varnamobrukshundklubb.com. T.ex:
• Aktiviteringskurs dagtid måndagar 14.00-16.15 där provar vi på olika hundsporter som rallylydnad och nosework samt tränar olika
 situationer med Hunden.
• Ungdomskurs för våra yngre medlemmar startar 20 september inomhus i Värnamo hundarena. Kursen är torsdagar 17.30-19.30, då provar   
	 vi	på	bl.a.	agility	och	lär	oss	mer	om	att	arbeta	med	hund,	saknar	du	hund	finns	möjlighet	att	låna.	Kontakt	och	anmälan:	Marie	Rylander.
•	Föreläsning	i	Rallylydnad	med	Ida	Lindgren.	Föreläsningen	handlar	om	grundfärdigheter	för	rallylydnad,	finslipning	av	moment,	hur
	 kommer	jag	framåt	i	min	träning	på	ett	effektivt	sätt.	Fredagen 12 oktober 18.30-21.30.   
Nyhet	kommer	i	höst:	nosework	–	specialsök.
Andra kurser som valpkurs, allmänlydnadspasset, rallykurs startas löpande och en fördel som vi har är att under vinterhalvåret är vi
inomhus i Värnamo Hundarena.
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PINEWOOD DOG SPORTS

 DOG 
SPORTS 

VÄST

VÄST PINEWOOD® NYA DOG SPORTS – DAM 
Genomtänkt väst, ultimat för dig som älskar att träna 
hund. Västen har flertalet funktionella fickor speciellt 
anpassade för hundträning bl.a. stora framfickor med 
lock där ficklocken kan fästas med kardborreband inuti 
fickan för att inte vara i vägen.

Pinewood® är en ledande tillverkare av kläder och tillbehör 
för ett aktivt friluftsliv. Vi levererar jakt-, fiske-, fritids-  
samt hundsportskläder för vuxna så väl som till barn.

Rek. pris 899:-
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30
81

www.pinewood.eu

För arbetande hundar

E N E R G Y

IN
STANT

Vid fysisk ansträngning fungerar kroppen på ett annat sätt. Matsmältningen går 
snabbare, lederna utsätts för större press och musklerna används intensivt 

under arbete. Energitillförseln måste anpassas till den typ av insats som krävs!

För långvarigt och 
hårt arbete.

För mycket långvarigt 
och hårt arbete.

För kortvarigt och
intensivt arbete.

HOTELL
RESTAURANG

CATERING 
JULBORD

BOKA ERT
JULBORD NU!

Hotell & Restaurang Tre Liljor
Storgatan 28, Värnamo

Tel: 0370-473 00    www.treliljor.se

Din konferenspartner
25 min från Värnamo

 Kyrkogatan 2, Vrigstad   Tel 0382-57 50 00  www.hotelvrigstad.se

HOTEL     RESTAURANG     KONFERENS     JULBORD

Hotel Vrigstad 
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Program fritt inträde
H

ål
lti

de
r torsdag

 KLOCKSLAG
Samling 16.00
Invigning 16.45   
   
PLATSLIGGANDE
Turordning
Grupp 1 (1-7) 17.15
Grupp 2 (7-14) 17.25
Grupp 3 (14-22) 17,35

fredag
 GRUPP 1 GRUPP 2
Startnummer 1 till 11 12 till 22
Spårning 07.00-12.00 
Lydnad 13.00-16.00
Personsök/
Räddningssök  07.00-12.00
Brottsplats  13.00-16.00

lördag
 GRUPP 1 GRUPP 2
Startnummer 1 till 11 12 till 22
Spårning  07.00-12.00 
Lydnad  13.00-16.00
Personsök/
Räddningssök 07.00-12.00
Brottsplats 13.00-16.00

söndag Skydd Start efter placering, se specificerade tider på hemsidan www.varnamobrukshundklubb.com/polis-sm-2018/
Prisutdelning 16.00

Schäfer | Kirsi Heikkilä

Malinois

Herdehund | Arne Alfredsson

Malinois

 Domare Tävlingsledare
Lydnad Christer Gräsberg, Jens Gustafsson Marie Rylander, Ingrid Svanhström                    
Spår Kenneth Eriksson, Johan Petersson Frans Herdy
Räddningssök Peter Matthijs; Jerker Lavesson Ingrid Sjöberg, Charlotte Sköld
Skydd Magnus Söderberg, Pelle Karlsson Frans Herdy, Peter Thalin
Platsundersökning Roberto Vescovi, Ulf Backman Lennart Ax

TORSDAG 13 SEPTEMBER
16.00  Parad med Lyran och drillflickorna öppet för allmänheten
 Marschväg Storgatan till Flanaden
16.45  Invigning på Flanaden  öppet för allmänheten
17.10  Första tävlingsmomentet Platsliggning öppet för allmänheten
 3 grupper nära Flanaden

FREDAG 14 SEPTEMBER
07.00   Spårning och Räddningssök i skogarna
 runt Värnamo
13.00   Lydnad och Brottsplatsundersökning öppet för allmänheten
 på Värnamo brukshundklubb
16.00   Avslut på dagen   

LÖRDAG 15 SEPTEMBER 
07.00  Spårning och Räddningssök 
 i skogarna runt Värnamo
13.00  Lydnad och Brottsplatsundersökning öppet för allmänheten
 på Värnamo Brukshundklubb
16.00  Avslut på dagen 

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
08.00  Skyddsarbete på Värnamo brukshundklubb öppet för allmänheten
16.00  Prisutdelning  på Värnamo brukshundklubb öppet för allmänheten

Under lördagen och söndagen kommer det att vara försäljning av hundtillbehör, kläder, ponnyridning och information om larm. Uppvisning av 
räddningstjänsten, ambulanser och polisbilar. Information och uppvisning av mondiooring, svenskskydd och brukshundklubbens verksamhet 
samt olika rasklubbar. Servering kommer att finnas under alla dagarna. Passa på att se Värnamo hundarena, vår nya inomhushall för hund-
träning och hundkurser vintertid. Kan användas till många andra verksamheter.

Schäfer | Marcus Beckler

Herdehund | Arne Alfredsson
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Re
su

lta
tli

st
a Nr Namn Förening Hund Lydnad Spår Räddn.sök Skydd Platsund Totalt

1 Martin Schröder Region Väst Blacknecks B’Zatan ”Dexter” 
2 Maria Engström Region Öst Andreelunds Annie 
3 Hannah Bergelin Region Väst Arnold 
4 Sandra Groth Region Syd Tarriqs Devil 
5 Peter Nordgren Region Väst Barvatorp’s Buddha jr 
6 Minette Nilsson Region Syd X-Stream's Acke 
7 Johanna Christiansson Region Väst Entré Quax 
8 Peter Holmberg Region Syd Mallekrafts Jaxx 
9 Martin Ericson Region Väst Kustmarkens Zcooter 
10 Fredrik Lindqvist Region Syd Blackneck’s B’Adde 
11 Andrea Hardie Region Väst Torneryds Kess 
12 Glenn Andersson Region Syd Mallerkrafts ICE 
13 Patrik Nordström Region Syd Haffa 
14 Lars-Åke Blom Region Väst Hexefjells ARRAK 
15 Camilla Jönsson Region Väst Gråmanns Nox Rio 
16 Johan Hansson Region Väst Tass 
17 Emma Bergqvist Region Mitt Nero 
18 Niklas Schöbel Region Bergslagen Mallekrafts Justice 
19 Anna Ryden Region Väst Krokasmedens Vilda 
20 Janne Borggren Region Syd Mallekrafts Gabbe 
21 Simon Mainwaring Region Öst Dumle 
22 Petter Fransson Region Väst Herman von den Sennequellen 

Klipp ut, fyll i och ha koll på resultaten!

Startlista
NR NAMN FÖRENING HUND
1 Martin Schröder Region Väst Blacknecks B’Zatan ”Dexter”
2 Maria Engström Region Öst Andreelunds Annie
3 Hannah Bergelin Region Väst Arnold
4 Sandra Groth Region Syd Tarriqs Devil
5 Peter Nordgren Region Väst Barvatorp’s Buddha jr
6 Minette Nilsson Region Syd X-Stream's Acke
7 Johanna Christiansson Region Väst Entré Quax
8 Peter Holmberg Region Syd Mallekrafts Jaxx
9 Martin Ericson Region Väst Kustmarkens Zcooter
10 Fredrik Lindqvist Region Syd Blackneck’s B’Adde
11 Andrea Hardie Region Väst Torneryds Kess

NR NAMN FÖRENING HUND
12 Glenn Andersson Region Syd Mallerkrafts ICE
13 Patrik Nordström Region Syd Haffa
14 Lars-Åke Blom Region Väst Hexefjells ARRAK
15 Camilla Jönsson Region Väst Gråmanns Nox Rio
16 Johan Hansson Region Väst Tass
17 Emma Bergqvist Region Mitt Nero
18 Niklas Schöbel Region Bergslagen Mallekrafts Justice
19 Anna Ryden Region Väst Krokasmedens Vilda
20 Janne Borggren Region Syd Mallekrafts Gabbe
21 Simon Mainwaring Region Öst Dumle
22 Petter Fransson Region Väst Herman von den Sennequellen

 GRUPP 1 GRUPP 2
Startnummer 1 till 11 12 till 22
Spårning  07.00-12.00 
Lydnad  13.00-16.00
Personsök/
Räddningssök 07.00-12.00
Brottsplats 13.00-16.00
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Designed to last.
www.formenta.se

Komplett Hundgård Fido
9 m2  •  Gratis frakt

4 495 kr
exkl moms

ord pris 4 995 kr
gäller t.o.m. 31/10

10% rabatt

Köp på www.uteprodukter.se

Vi är med och sponsrar
www.eviindustries.se

Din kompletta leverantör av enkla och komplexa
produkter tillverkade i plåt.

LOKAL FÖRNYBAR ENERGI

Voff & wow! 

När du köper din el lokalt så är du  
genom Värnamo Energi med och stöttar  

arrangemang på vår gemensamma hemort.

Värnamo Energi stödjer barn & ungdoms- 
verksamheten i Värnamo Bruks- 

hundklubb.
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     i fick ett jättefint mottagande när vi kom ut till Flattinge!
Så seriöst med stor förståelse och empati!

Fantastiskt att du tog hand om vårt kära husdjur direkt - vi 
fick hämta hem hans aska i en liten trälåda redan efter 

ett par timmar.

Där fanns också ett Kremerings  Certifikat med en
vacker vers - mycket genomtänkt.

Läs fler omdömen på:
flattinge-smadjurskremering.se

Tel. 0372 - 320 05 · Mob. 0738-48 50 05
rolin@image.dk · flattinge-smadjurskremering.se
341 55 Vittaryd

V

Minneslunden i en lugn och naturskön miljö. Minnessten i anslutning till lunden.

I Paviljongen kan ni sitta ner en stund och minnas.

Vårt kunnande är din säkerhet!
Vi är proffs på

• Lås
• Larm
• CCTV, kameraövervakning
• Passersystem
• Brandlarm
 

Kontakta oss så ser vi tillsammans över ditt behov av säkerhetssystem – och ger dig lösningen
 
Tel: 0370-69 27 00 | info@bravidavarnamo.se | www.bravidavarnamo.se

Bravida är en ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster i Norden, med cirka 10 
000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och 
 ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida 
finns representerade på drygt 160 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Inneklimat bemästrar
El, VS och Kyla och lite till.
Vi finns i Gislaved, Nybro
och Värnamo. 

Välkommen till oss
www.inneklimat.nu
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Värnamo kommun – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.

Värnamo växer och vill fortsätta att växa, men inte på vilket sätt som helst. 
Vår kommun ska vara hållbar, attraktiv och trygg när den växer.

VK annonsskiss 180130a.indd   1 2018-02-05   16:40

Tysk schäferhund skall ha ett jämnt humör och  balanserat 
temperament. Den skall vara nervfast, självsäker,  frimodig 
och fullständigt godlynt (utom i retningsläge) och därtill 
skall rasen vara uppmärksam och följsam. Tysk Schäfer-
hund måste besitta naturliga driftsanlag, robusthet och 
själv säkerhet för att göra den lämplig som sällskaps, vakt 
skydds-, tjänste- och vallhund.

Beskrivning av raser som tävlar

Holländaren skall kunna utföra ett hårt arbete. Den skall vara 
välbyggd, livlig och uppmärksam. Den är en utmärkt bruks-
hund men fungerar som familjehund under  förutsättning 
att den blir mentalt aktiverad.  Hollandse  Herdershond är en 
mycket formbar,  vaksam och trogen hund som inte  tvekar att 
f  örsvara sin  förare eller familj om så behövs. Den är  uthållig, 
 aktiv och  rörlig med de  rätta vallhundsinstikterna och har ett 
livligt och intelligent  temperament.

Malinois skall vara vaksam och aktiv, mycket livfull och alltid 
redo till handling.  Förutom sina  medfödda  anlag som vall-
hund har  rasen också värdefulla egenskaper som gör den till 
en utmärkt vakthund.

Om så behövs , tvekar den inte att försvara sin husbonde. 
Rasen  förenar alla de egenskaper man kan önska av en 
vall, vakt, skydds- och tjänste-hund. Dess livliga och vakna 
 temperament och dess självsäkra  sinne, utan någon rädsla 
eller  aggressivitet, skall  avspeglas i kroppshållningen och det 
stolta och  uppmärksamma uttrycket i de  gnistrande ögonen. 
Man skall ha i  åtanke ”lugn” och ”djärv” vid bedömning av 
 rasen.

Tysk schäferhund Malinois Holländare



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONSTorsdag 6 september 2018 11

Besök vår vattenbar
under SM-dagarna

Vi bjuder dig och din hund på utsökt kranvatten
producerat av Värnamo kommun.

  

FASAD

HÄR BYGGER VI INDUSTRIHOTELL
KV. KALKSTENEN - BREDASTEN

För prospekt & intresseanmälan:      072-541 91 00,        hans.eriksson@rpzfastigheter.se

IN- OCH UTFART

 

VÄRNAMO

REKLAMZON ALT. SKYLTPILÅN
FÖR INHYRDA FÖRETAG

INDUSTRIHOTELL PROJEKT B
LOKALDEL IV
• LOKAL/KONTOR/PERSONAL
• YTA: 2X350 KVM-SKÄRMTAK 90 KVM

LOKALEL V. -ALT
• 2X LOKAL/KONTOR/PERSONAL
• YTA: 700 KVM - SKÄRMTAK 180 KVM

LOKALDEL VI
• LOKAL/KONTOR/PERSONAL
• YTA: 2X350 KVM-SKÄRMTAK 90 KVM

GENERALSITUATIONSPLAN
SKALA 1:750 (A3)

IN- OCH UTFART

KALKSTENSVÄGEN

RIKSVÄG 27 VÄXJÖ

INDUSTRIHOTELL PROJEKT A
LOKALDEL I
• LOKAL/KONTOR/PERSONAL
• YTA: 1260 KVM-SKÄRMTAK 180 KVM

LOKALEL II. -ALT
• 2X LOKAL/KONTOR/PERSONAL
• YTA: 2X630 KVM - SKÄRMTAK 90 KVM

LOKALDEL III
• LOKAL/KONTOR/PERSONAL
• YTA: 1260 KVM-SKÄRMTAK 180 KVM

ENTRÉ FÖR KUND/BESÖK/PERSONAL SAMT P-PLATSER

REKLAMZON ALT. SKYLTPILÅN
FÖR INHYRDA FÖRETAG

IN- OCH UTLASTNINGS-
GÅRD FÖR SAMTLIGA
LOKALDELAR I-VI
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Välkomna till vårt nästa stora evenemang

Nordiska
Mästerskapen

för Lydnadshundar
Inomhus i Värnamo Hundarena

1-2 december 2018.
Tävlande från Sverige, Norge, Finland
och Danmark som gör upp om titeln

Nordens bästa lydnadshund.

Mer information på vår hemsida
www.varnamobrukshundklubb.com se

under NoM Lydnad 2018.
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25 års erfarenhet av häststall


