Välkommen till RDSGs klubbmästerskap i
rallylydnad, lydnad, nosework och agility 2-4 aug
på Ånnaboda camping i Örebro.

Rallylydnad
Vi tävlar om en klubbmästartitel i varje klass samt Filurs vandringspris, skänkt av Beatrice
Barck, som går till det rallyekipage som har dagens högsta poäng, oavsett klass! Det ska bli
mycket spännande att se vem det blir i år! 
Domare: Annelie Frejås
Skrivare: Anneli Lundström
Anmälan: Anmälan i informationstältet senast kl 11.45 fredagen den 2 aug.
Medtag registreringsbevis, vaccinationsintyg och ett glatt & förväntansfullt humör. Nu ska vi
ha kul!! 
Samling: Gemensam samling kl 12.00 för samtliga tävlande, sedan banvandring för
nybörjarklassen. Därefter följer i tur och ordning fortsättningsklass, avancerad klass och
mästarklass (efter smärre ombyggnation av banan) utan att vi sätter någon preliminär
samlingstid för respektive klass. Vi hoppas att ni alla vill hålla er i närheten och titta på, och
heja fram, era rasfränder.
Vi har följande antal starter:
 Nybörjarklass
 Fortsättningsklass
 Avancerad klass
 Mästarklass

14 st
6 st
4 st
8 st

Övrig information:
Ev löptikar startar sist i respektive klass. Meddela snarast om din hund löper så vi kan ändra
startlistan. Visa hänsyn mot medtävlare genom att inte vara nära tävlingsplanen förrän det
är din tur att gå in på banan. (Eftersom detta är en inofficiell tävling är det ok att delta med
tikskydd för den som vill.)
Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling så snart resultatet räknats samman.
Frågor? Annelie Frejås, 070-3008278 eller sportkommitten@gardshund.com

Agility
Domare: Ewa Lundin
Tävlingsledare: Torbjörn Wikström
Anmälan: Anmälan i informationstältet senast fredag kl 16.45 fredagen den 2 aug. Medtag
registreringsbevis och vaccinationsintyg och vältrimmade hundar. 
Banvandring för Blåbärsklassen kl 17:00. Small och medium kör på samma hopphöjd,
max 25cm.
När Blåbärsklassen är klar sker ombyggnation för öppen hoppklass och därefter ny
banvandring. Först kör small och sedan medium.
Därefter ombyggnation till öppen agilityklass med ny banvandring. Samma ordning
med först small, sedan medium.
Vi delar ut pris till placering 1-3 i Blåbärsklass, både S & M, samt hopp- resp
agilityklass.
KM:et vinns av den som får bästa sammanlagda resultatet i båda öppenklasserna.
Small och medium läggs ihop till en vinnare.
Vi tävlar också om Billes vandringspris, skänkt av Karin Holm, som utdelas till den som
vinner klubbens KM.
Vi är väldigt tacksamma för all hjälp från de tävlade och givetvis övriga, då det går åt
många funktionärer i agilityn. (Ombyggnation, tidtagare, ögon, hinderfixare mm)
Vi har följande antal starter:


Blåbärsklassen: 11+6 st



Öppen hoppklass small+medium: 14+8 st



Öppen agilityklass small+medium: 14+8 st

Övrig information:
Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling så snart resultatet räknats samman.
Frågor, eller om du vill hjälpa till som funktionär? Ring Catharina Jägevall 070-5465360 eller
maila sportkommitten@gardshund.com

Lydnad
Vi tävlar om klubbmästartitel och ett vandringspris skänkt av Siw Synnerman Nordström
(bästa procentuella resultat i startklass t o m klass 3 enligt officiella regler)
Domare: Göte Toftler
Tävlingsledare: Sandra Jansson
Anmälan: Anmälan i informationstältet senast kl 14.45 lördagen den 3 aug.
Medtag registreringsbevis, vaccinationsintyg och ett härligt tävlingshumör.
Samling: Samling kl 15.00 vid tävlingsplanen. Därefter frivillig banvandring innan första start.

Vi har följande antal starter:
 Startklass
6 st
 Klass 1
1 st
Övrig information:
Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling så snart resultatet räknats samman.
Ev löptikar startar sist. Tänk på att du i startklass får ha med egen apport om du vill, medtag i
så fall denna till samlingen.
Frågor? Marie Andersson, 073-6567701eller sportkommitten@gardshund.com

Nosework
Domare: Beatrice Bergqvist
Tävlingsledare/sekreterare: Barbro Fransson
Anmälan: Anmälan i informationstältet senast kl 12.45 söndagen den 4 aug.
Medtag registreringsbevis, vaccinationsintyg, doftprovsintyg, vältrimmade nosar och
naturligtvis ett glatt humör! 
Samling: Samling kl 13.00 på anvisad plats för gemensam banvandring i klass 1 & 2. Där
kommer tävlande få besked om vilka sökområden som gäller för dagen. Pga det mycket
stora intresset för att delta i klubbens första NW-KM (vilket är fantastiskt roligt!) kommer vi
inte hinna med 4 sökområden som brukligt utan begränsa det till 3 för att spara tid. Vi
hoppas att ni tävlande har överseende med det.
Vi har följande antal starter:
 Klass 1
20 st
 Klass 2
4 st
Övrig information:
Ev löptikar startar sist i respektive klass. Obs: Vid ev inomhussök är tikskydd ett krav!
Meddela snarast om din hund löper så vi kan ändra startlistan. Visa hänsyn mot medtävlare
genom att inte vara nära tävlingsområdet förrän det är din tur.
Prisutdelning sker direkt efter avslutad tävling så snart resultatet räknats samman.
Frågor? Annelie Frejås, 070-3008278 eller sportkommitten@gardshund.com

Varmt välkomna och Lycka till önskar rasklubbens sportkommitté! 
Ps. Cafe´finns på området, öppet: Fred kl 11-16 och lörd-sönd kl 10-15

