
Höganäs hund 2022
Lydnadstävling - Lördagen 2 juli

Utställnings/tävlingsområdet öppnar kl.7.30. Sekretariatet öppnar kl.7.30.

Löptik får inte delta i denna tävling men kan förekomma inom utställnings/tävlingsområdet.

Tider:
Anmälan för startklass och lydnadsklass 1 sker i sekretariatet på stora appellplanen.
Samling sker vid vita boden vid sidan av klubbstugan vid skyltad samlingspunkt.
Startklass, lilla appellplanen: Carin Bengtsson - domare
Samling kl. 8:30, start kl. 9:00 Marie Winberg – tävlingsledare

Lydnadsklass 1, lilla appellplanen: Heidi Ljungbeck - domare
Samling kl. 12:30, start 13:00 Susanne Palm – tävlingsledare

Visningsapporter kommer att finnas tillgängliga vid sekretariatet där ni även får ange
apportstorlek, hopphinderhöjd med mera.
Tävlingen är lottad i förväg, ni får startnummer vid anmälan i sekretariatet.

Anmäld till flera tävlingsgrenar
Informera vid samlingen till lydnaden att du även ska ställa ut/tävla agility och berätta för
ringsekreteraren i din ring att du även ska tävla.

Prisutdelning sker i ceremoniområdet på stora tävlingsområdet efter varje klass

Vaccinationsbestämmelser
Alla hundar måste under Höganäs hund 2022 passera vaccinationskontrollen
tillsammans med sitt vaccinationsintyg. För att få delta måste hunden ha godkänd
vaccination mot valpsjuka. Svenska Kennelklubben rekommenderar att hunden är
vaccinerad mot parvovirus.
Valp under 4 månaders ålder får inte vistas inom utställnings/tävlingsområdet!

Handikapparkering finns i begränsad omfattning i anslutning till utställningsområdet.
För info ring 0707-340707.

Mat
I köket hittar du hamburgertallrik, korv, smörgåsar, kakor, kaffe, läsk, godis med mera … så
”glöm” matsäcken hemma!! Vi har även vegetariskt alternativ. Betalning kan ske med swish
eller kontanter.
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Camping
Lerbergets camping ligger nästan granne med brukshundklubben, vackert belägen vid
Öresund. Efter en kort promenad är du på Höganäs Brukshundklubb.
Tel:042-33 14 00, www.lerbergetscamping.se

OBS! Det finns tyvärr ingen plats till husvagnar & husbilar på klubbens område.

För allas trevnad ber vi dig använda bajspåsen du får samt plocka upp allt som du har haft
runt omkring dig.

Tänk på att det kan vara kö till parkering, vaccinationskontroll och sekretariat så var ute i god
tid.

Om du har några frågor kontakta Bella Nimark på lydnad@hoganashund.com
eller 0768-28 72 86

Välkomna till Höganäs hund 2022!
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