
Svenska Australian
Shepherdklubben

 inbjuder till

Officiell Rallylydnadstävling &
Lydnadstävling

Lördagen den 4 augusti 

på Jönköpings Brukshundsklubb

 Tävlingen är även rasmästerskap för Australian shepherd. 

Rallylydnad
Dubbla starter i alla klasser. A klasserna kommer också att vara rasmästerskap för Australian
shepherd och B klasserna kommer att vara kval till Agria Rallylydnads cup, anmälan sker på

plats. 

Ni kan även läsa mer om Agria rallylydnads cup här:

https://www.skk.se/sv/SHU/Tavlingar-och-aktiviteter/agria-rallylydnads-cup/ 

Domare: Lena Mattsson, Anna Krüger, Camilla Österlund och Pia
Säver 

(reservdomare vid många anmälda är Janne Andersson & Mia Skogström)

Vilken domare som dömer vilken klass kommer att bestämmas efter att
anmälningstiden har gått ut.

På förmiddagen kommer båda nybörjarklasserna gå, fortsättning A och Avancerat A.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu
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På eftermiddagen kommer båda mästarklasserna gå, fortsättning B och Avancerat B. 

Fortsättnings klasserna kommer att gå på inhägnad plan, där endast den tävlande hunden
kommer att var i inhägnaden. 

Hundens mankhöjd ska vara angivet i SBK tävling 

Löptik starta sist i alla klasser, så meddela oss om du har löptik så fort som möjligt till
asje10ja@gmail.com

Lydnad 

Alla klasser, även rasmästerskap för Australian shepherd

Vi kommer börja med startklass och jobba oss upp i klasserna. 

Domare: Kjell Svensson och Rebecka Atzmannstorfer

Det går bra att anmäla till både lydnaden och
rallyn. Vi kommer att försöka få till det så det blir
så bra som möjligt tidsmässigt för dessa starter.

Skulle man känna att det inte funkar efter att
PM:et kommit ut kommer startavgiften att

återbetalas. Anmäler du till både lydnaden och
rallyn skicka ett mail till oss, så att vi kan ta
extra hänsyn till detta när tidsschemat görs.

Maila till: asje10ja@gmail.com

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu
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Boende i närheten:

Jönköpings Hotell & Konferens

036-17 18 00, Centralvägen 31, 553 05 Jönköping

Mamma Carinas Pensionat Bed & Breakfast

036-371800 / 0709-747170, Ebbarpsvägen 22, 56435 Bankeryd

Villa Björkhagen

036 - 12 28 63, Friggagatan 31 554 54, Jönköping

Axamo Camping

036-730 40, Axamosjön, 555 94 Jönköping

Det finns även några elplatser för husvagn/husbil på Jönköpings brukshundsklubb som går att
boka. 

Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika, smörgåsar och lättare
lunch på plats. 

Frågor besvaras av Jenny Åström 076-3930069, 
asje10ja@gmail.com

Varmt välkomna!

Tävlingen sponsras av:

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu
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