LYDNADSTÄVLING

ÅBK 60ÅR

Missa inte alla
vinstchanser

Domarens favorit

Lagtävling

Moment i klass 1-3
uppdelade på 2
planer

2018-09-23
Jubileumstävling på Åmåls Brukshundklubb - vi
firar födelsedag med en festlig tävlingsdag –
massor av fina priser – officiell lydnadstävling inga övriga kostnader – alla klasser - lagtävling –
kul upplägg – vinn charmpriset – vågar du tävla
med en crazy hatt på huvudet, det kan löna sig startordning meddelas redan på PM -två planer –
två tävlingsledare – två domare

Häftiga priser!

ÅMÅLS
BRUKSHUNDKLUBB
Kontaktperson:
Karin Lehrman
070 611 43 62
tavling@amalsbhk.se

Tävlingar
Lydnadstävlingen är officiell, kostnad enligt SBK-tävling. Alla övriga tävlingar är
kostnadsfria. Anmälan till mail för att delta på lagtävlingen, de övriga tävlingarna
behöver man inte anmäla sig till.
Lydnadstävling
Samling alla klasser kl 10:00
Startklass.
Klass 1-3 har omvänd momentordning och fördelas på två planer. Se bilaga.
Anmäl via SBK-tävling.
Lagtävling
De som vill kan anmäla sig att också tävla i lag.
Moment som ingår: Fritt följ / rutan / fjärr / valfri apportering. 3-4 deltagare/lag.
Betyg tas från den officiella bedömningen i lydnadstävlingen. Alla deltagare i
laget måste därför tävla.
Vid anmälan ska meddelas vilken deltagare som ska ha respektive moment. Den
officiella tävlingens betyg/moment räknas ihop och högst betyg vinner.
Anmäl senast 14/9 enligt blankett till mail: tavling@amalsbhk.se
Domarens favorit
Våra två domare väljer en varsin favorit.
Galnast huvudbonad
Vad vågar du ha på huvudet under tävlingen? En hemlig jury bedömer vilken
tävlande som gått ut med den galnaste huvudbonaden!
Charmpriset
Domarna enas om vilken hund som varit charmigast under dagen.

Fina priser utlovas till alla pallplatser!

Momentordning och fördelning.
Klass 1-3 startar i ring 1
Innan de ska in i ring 2 finns tid till att belöna o ladda om!

Startklass
Ring 2 Följsamhet
Inkallning
Sitt under marsch
Apportering
Fjärr
Hopp
Helhet

Klass l
Ring 1 Apportering
Fjärr
Inkallning
Fritt följ
Ring 2 Rutan
Ställande under marsch
Sändande runt kon
Sätt/lägg under marsch
Hopp
Sitt i grupp

Klass ll

Klass III

Ring 1 Apport dirigering
Fjärr
Inkallning m stå
Fritt följ

Ring 1 Apportering m dir
Fjärr
Inkallning m stå o ligg
Fritt följ

Ring 2 Rutan
L
Vittring
Hopp metall app

Ring 2 Rutan
Z
Vittring
Sänd runt kon hopp app

Platsliggning

Sitt i grupp
Plats m ink

Anmälan Lagtävling
Namn på laget:
Moment

Klass

Hund/Förare

Fritt Följ/Följsamhet
Rutan
Fjärr
Valfri apportering

Betyg tas från den officiella bedömningen i lydnadstävlingen.
Alla deltagare i laget måste därför tävla.
Vid anmälan ska meddelas vilken deltagare som ska ha respektive moment.
Den officiella tävlingens betyg/moment räknas ihop och högst betyg vinner.
Anmäl senast 14/9 enligt blankett till mail: tavling@amalsbhk.se

SPONSORER

