
Välkommen till Hammarö Brukshundklubbs Freestyle och HTM tävling 
den 16-17 juni. 

Plats: Hammarö Brukshundklubb ligger ca 8 km söder om Karlstad. Adressen är Djupsundsvägen 
9, Hammarö. 
Tävlingen hålls utomhus på gräs med måtten ca 20x20 m.  
Domare: Elin Lorentz – EL, Inger Hillskog Roth – IR, My Johansson – MJ, Johanna Lehman – JL. 
Tävlingsledare under tävlingen Ulla Prånge 070-6485255. Fram till dess kan ni kontakta Inger 
Hillskog Roth 070-3512558 eller hillskogrothi@hotmail.com 

Program 
Siffran efter domarna i klassen är anmälda ekipage. 
Lördag 16 juni   Söndag 17 juni 
Från 9,00 Musikinlämning   Från 8,30 Musikinlämning  
9,30 – 9,50 Fri banvandring UTAN HUND   8,30-9,05 Fri banvandring 
UTAN HUND 
9,50 Domargenomgång   9,05 Domargenomgång 
10,00 första start   9,15 första start 
FS 1 (EL, IR) 24    HTM 1 (EL, IR) 12 
FS 3 (EL, IR) 10    HTM 2 (EL, IR) 10 
HTM 2 (EL, IR) 10   HTM 3 (EL, IR) 9 
Lunch, Prisutdelning, Fri banvandring, Musikinlämning,       Ttm (EL, IR) 2 
Domargenomgång   Lunch, Prisutdelning, Fri banvandring UTAN 
FS 2 (JL, MJ) 11  HUND, Musikinlämning, Domargenomgång 
HTM 1 (JL, MJ) 11 FS 1 (JL, MJ) 23 
HTM 3 (JL, MJ) 10   FS 2 (JL, MJ) 10 
Ttm (JL, MJ) 2   FS 3 (JL, MJ) 12 
 (Med reservation för domarändring)  (Med reservation för domarändring)  

Meetingpris 
Vi kommer att dela ut ett Meetingpris till den hunden som har fått högsta sammanlagda poäng 
av ett resultat från lördagen och ett från söndagen oavsett klass (med undantag av Ttm). Har du 
hunnit åka hem när detta är klart så löser vi överlämnandet på något annat sätt, vi skulle i så 
fall vara glada om du i efterhand skickar en bild med dig, din hund och priset. 
AFEC och AFC 
AFC är klasserna FS 1- 3 som genomförs på lördagen för medlemmar i SHU i en ålder upp till 25 
år. För att delta måste du i förväg fylla i blanketten som tillhör denna cup.  
AFEC i HTM genomförs på lördag e.m. och AFEC i Freestyle genomförs på söndag e.m. Även här 
gäller det att fylla i blanketten innan tävlingen startar. 

Servering 
Det kommer att finnas enklare servering. 

Musiken 
Musiken ska vara på CD Mp3 format. Ta med en back up CD. Ha helst endast din tävlingslåt på 
CD:n klippt till rätt längd, är inte detta gjort ska du ange sluttiden när du lämnar in CD:n. 

Banvandring 
Sker utan hund. 

Uppvärming 
Det finns stora gräsytor att värma upp på. 

Löptikar 



Löptikar startar sist i klassen i egen ring. Anmäl snarast om tiken löper. 

Vaccinationsintyg 
Ta med stamtavla och vaccinationsintyg. Stickkontroller förekommer. 

Parkering 
Du parkerar vid klubbstugan och går sedan ner på appellplanerna. Du får köra in och lasta av på 
appellplanen men kör sedan bilen till parkeringen. 

Återbetalning 
Sker mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg minus administrationsavgift av 25 kr. 

Sociala medier 
Vi kommer att lägga ut bilder från tävlingen på sociala medier. Vill du inte vara med så säg till. 

Vi ger ett stort tack till Agria,   
Lupus Hundfoder och Equality Line AB som har skänkt 
priser. 


