
 

 

Sponsring SM Lydnad och Rally 2022 

Svenska mästerskap för hundar i Värnamo. 
 
Inför SM i Lydnad och Rally för hundar med ca 180 tävlande 16 - 19 juni som arrangeras av 
Värnamo Brukshundklubb gör vi en bilaga i Finnveden Nu. Den publiceras ca 1 vecka innan 
tävlingarna. Bilagan i Finnveden Nu utgår i hela GGVV området till alla hushåll (ca 40000 
exemplar) 
Bilagan ska även användas som katalog och även läggas ut på lämpliga ställen i Värnamo. 
Den har plats för annonser och ska innehålla blandad information om hundar. 
 
På tävlingsområdet, som är i anslutning till Värnamo Brukshundklubbs klubbstuga, planeras 
det förutom för tävlingarna för diverse uppvisningar, utställningar och försäljningar.  
Försäljning av mat och hundartiklar kommer att finnas på tävlingsområdet.                         
Kvaltävlingar pågår fredag och lördag, finaler på söndagen. Tävlingarna startas upp på 
torsdagen med förberedelser, lottning och provhundar. Invigning sker i Värnamo centrum.                                                  

Annons  
122mm bred 88mm hög 1/8 sida 4000+moms 
122mm bred 178mm hög ¼ sida 7500+moms 
122mm bred 360mm hög ½ sida 15000+moms 
I denna stora annons ingår också möjlighet att sätta upp banderoll på tävlingsplatsen samt 
ha försäljning av produkter på tävlingsplatsen. 
Alla annonser kommer att faktureras från Finnveden Nu. 
Inlämning av annonsmaterial kan göras löpande dock senast 30 april 2022 
 

Försäljningsplatser  
Pris för försäljningsplats 1500,00 per 16kvm (4x4m) och 2000,00 per 24kvm (6x4m) 
Försäljning av dryck och mat till tävlande och besökande sköts av arrangören. 
 
För El tillkommer per dag 100,00 (medtag anslutningskabel minst 25m) 
 
I bilagan kommer Ert namn att stå under rubrik Försäljning.  
2 rader enligt nedanstående exempel. 
Exempel: Företagsnamn  
                  vad man säljer t.ex Hundmat osv. 
Logotype och text mailas till falkarna@gmail.com senast 30 april 2022 
 
Frågor till Anders Falk tel. 0738296318 eller per mail falkarna@gmail.com 

Värnamo Brukshundklubb årets förening 2018 och årets brukshundklubb 
tackar på förhand för Er hjälp med att marknadsföra vårt arrangemang. 
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Rallylydnad är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Genom glädje, 
kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en 
rallylydnadsbana. 

Om rallylydnad 
Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en 
rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en 
bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 
3–5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. Det är från 12 
och i den högsta klassen upp till 20 moment man utför. Banorna ser olika ut varje gång. 

I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden och man utför övningarna i 
vänsterhandling (hunden är på förarens vänstra sida), vilket gör detta till en bra gren att 
börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom hela banan 
samtidigt som det blir svårare och flera moment. Då ska även moment kunna 
genomföras på båda sidorna om föraren. 

Upplevelse av rallylydnad 
Många hundägare som kör rallylydnad upplever glädje. Hundarna gillar samarbetet med 
sin förare och den belöning det ger. Förarna brukar känna att de får ökad kontakt med 
sin hund genom rallylydnad. 

Vilka hundar kan träna 
Alla hundar och raser kan träna! Rallylydnad fungerar bra såväl för riktigt stora hundar 
som för riktigt små. Även äldre hundar passar att tränas, många hundar som är 
"pensionerade" i andra grenar övergår till rallylydnad när de kommit upp i åren. 

Lydnadsklass är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen ska 
hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. 

Om lydnad 
I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och 
på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker 
både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund. 

Upplevelse av lydnad 
Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. 
Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera 
grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur 
långt de kan nå. 

Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. En person som håller 
på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa 
svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använda sitt huvud 
till problemlösning. 

 


