
PM - Välkommen till Rasträffen - Club Berger des Pyrénées
den 10-12 september 2021

Vi håller till på Systemairhallen i Skinnskatteberg. Adress Idrottsvägen 1, Skinnskatteberg, tfn
070-2597204. Alla aktiviteter sker utomhus!

Mat & Dryck - Varuautomater med dricka, godis och chips finns på Sports Camp och i
Systemairhallen. Betalning med kort.
Obemannat fik finns på loftet i Systemairhallen lördag-söndag mellan kl 09-18, med kakor/bullar,
kaffe och te. Betalning med swish. Där serveras även förbeställd lunch från kl 11.00 i matlådor som
värms i micro.
Gemensam middag lördag kl 19.00 serveras i SportsCamp matsal.

Tält - får endast sättas upp på anvisade ställen och minst 2 m från ringen.

Vaccinationsintyg - glöm inte att ta med vaccinationsintyg, uppvisas i sekretariatet innan
utställningen.

Pandemi - med anledning av pågående pandemin vill vi informera om att Systemairhallen har
vidtagit åtgärder i sin verksamhet. CBP har även gjort en riskanalys för evenemanget. Vi förväntar att
alla följer FHM’s riktlinjer genom att hålla avstånd och vara noggrann med handhygienen.

Fotografer - Lina Andreasson och Maria-Louise Ramsbacher

RasträffsTeamet Kontaktpersoner på plats - Jenny Jenderbäck - tfn 076-65 02 088
Lotte Sönstebye - tfn 070-667 22 20

Frågor/funderingar skicka mail till - info@clubbergerdespyrenees.se

__________________________________________________________________________________

PROGRAM - FREDAG 10 september
För dig som anländer på fredagen anordnas en enkel drop-in aktivitet med hund! Kom till
huvudentrén någon gång mellan 18-20. Det blir skoj!

__________________________________________________________________________________
uppdaterat 20210906

mailto:info@clubbergerdespyrenees.se


PROGRAM - LÖRDAG 11 september
Officiell utställning

Bedömningen startar kl 10.00. Domare: Nina Karlsdotter
Anmälan 9.30 – 10.30, här visar du upp vaccinationsintyg. Nummerlapp till utställningen har du fått
via mail ca 1 vecka innan. Katalog kommer att publiceras digitalt. Alla deltagare får ett mail senast
kl 09.30, samtidigt som den publiceras i Facebook evenemanget.

❏ Face rase - 16 st varav 2 Valp-  och 1 Presentationsklass
❏ Poil long - 29 st varav 1 Valp- och  3 Presentationsklass

SPECIALKLASSER OCH BIS FINALER - Bedömningen börjar tidigast kl: 14.00
❏ Specialklasser: alla får vara med oavsett om man deltagit på utställningen eller inte. Anmälan

sker på plats.
❏ Barn (t o m 17 år) med Hund
❏ Parklass - två hundar som är så lika varandra som möjligt
❏ Syskonklass - två kullsyskon
❏ Bästa rörelser -  rasens karakteristiska rörelser. Poil long resp face rase.
❏ Bästa uttryck - rasens karakteristiska uttryck. Poil long resp face rase.

❏ BIS Uppfödarklass
❏ BIS Avelsklass
❏ BIS Valp
❏ BIS Veteran
❏ BIS

Utdelning vandringspris för Bästa Svenskfödda hund
Bedömning och prisutdelning beräknas var klart ca kl 16.00

Gemensam middag kl 19.00 i Sports Camp matsal
__________________________________________________________________________________

PROGRAM - SÖNDAG 12 september
Klubbmästerskapen
Samling kl 09.00 för gemensam banbyggning av Agilitybana. Därefter genomförs klubbmästerskapen i
nedan ordning. Vi behöver hjälpas åt som funktionärer under de olika KM klasserna!!

NOSEWORK - Domare: Yvonne Ahlin
KM- klass - 4 starter

AGILITY - Domare: Åsa Thunqvist
KM-klass - bana 1: 11 starter
Nybörjarklass: 5 starter

FREESTYLE/HtM - Domare: utsedd jury
Respektive ekipage har egen musik och högtalare med sig enl ök
KM-klass: 3 starter

LYDNAD - Domare: Åsa Thunqvist, tävlingsledare Charlotte Almberg
För KM klassen skall 3 valfria moment väljas. Dessa meddelas i förväg.
KM-Klass:  3 starter
Nybörjarklass: 1 starter

AGILITY - Domare: Åsa Thunqvist
KM-klass - bana 2: 11 starter

RALLYLYDNAD - Domare: Yvonne Ahlin, skrivare Åsa Thunqvist
KM-klass: 7 starter
Nybörjarklass: 6 starter

Ca kl 14.00 Prisutdelning för samtliga klasser



✿ Ett stort tack till våra sponsorer ✿

samt
Maria Louise Ramsbacher, Anna-Karin Risberg, Lia Larsson, Per-Inge Ekström, Charlotte Almberg,
Amanda Jenderbäck


