
 

 

 

Välkommen till Värnamo Brukshundklubb och SM 2022 

Information om tävlingarna finns på 
 Lydnad och Rally SM 2022 - Värnamo Brukshundklubb (varnamobrukshundklubb.com) 

Anmälan sker i tält nära klubbstugan uppdelning på A, B och C-ingång. Kuvert delas ut med mer info.                                        
Gruppindelning följer era katalognummer. Håll koll på din tid.                                                                    
Lydnad, Tid för anmälan och veterinärbesiktning 
11,00  A-katalog nr 1-10. B-katalog nr 11-20. C-katalog nr 21-30.  
11.20 A-katalog nr 31-40,  B-katalog nr 41-50, C-katalog nr 51-60,                                                                  
11.40 A-katalog nr 61-70, B katalog nr 71-80, C-katalog nr 81-85,                                                    
13,00: Lottning i hallen                                                                                                                                              
15.00: provhund på lydnadsplanen                                                                                                                          
Kvaltävling:  Ring A - gruppmomenten,  Ring B - vittring, runda, inkallning,                                                                                  
Ring C - fjärr, apportdirigering, rutan,  Ring D - fritt följ och positioner. 

Rally, Tid för anmälan, veterinärbesiktning och lottning, alla tävlande med flera hundar ska                  
komma första tiden 12.30                                                                                                                                                                
12.30 A-katalog nr 101-130, B-katalog nr 131-150, C-katalog nr 151-210,                                                                     
12.50 A-katalog nr 101-110, B-katalog nr 111-120, C-katalog nr 121-140,                                                                                                                      
13.10 A-katalog nr 141-150, B-katalog nr 151-160, C-katalog nr 161-170,                                                                                                         
13.30 A-katalog nr 171-180, B-katalog nr 181-190, C-katalog nr 191-210                                                                                                                             
14.30 info i hallen 

Invigningen sker på Flanaden efter parad genom centrum av Värnamo.                                               
16.15: Samling vid ishallens parkering, alla hälsas välkomna. 

Tävlingsområdet se hemsida.                                                                                                                             
Hitta se hemsida 

Parkering för tävlande finns öster om vägen förbi klubbområdet, skyltat och biljett delas ut. 
Tävlandeparkering är ingen ställplats, skall tömmas varje kväll.                                                                           
Publik parkerar på Ryttarföreningens områden, avgift 20kr. 

Tältstaden, vid infarten - brevlådan finns skylt med anvisade plats. 

Servering finns i hallen, även lunchmeny. Försäljningen är kontantfri.                                                          
Toaletter finns bakom hallen och norr om lydnadsplanen.                                                                                 
Promenadvägar, ett flertal finns i närområdet.                                                                                          
Löptikar och valpar vistas inte på tävlingsområdet, dvs grönytor runt lydnadsplanen och klubben. 
Anmäl ev löptik till falkarna@gmail.com. 

För alla deltagare, vi och publiken vill veta mer                                                                                                            
Om din hund, läs på hemsidan, ett formulär finns där och skicka in uppgifterna senast 9/6. 

Frågor: falkarna@gmail.com 

 

 
 

 


