
PM Lydnad/Spår/Sök/IGP/FH, Boxer SM 2019 
 

OFFICIELLT LYDNADSPROV, Fredag 9e augusti 
Anmälan alla klasser mellan kl 14.00 och 14:30  
Start klass 3 15:00 
Samling klass 2 direkt efter klass är 3 klar. 
Samling klass 1 direkt efter klass är 2 klar. 
Samling startklass direkt efter klass 1 är klar. 
 
Deltagare: 
Klass 3: 4st klass 2: 3st klass 1: 7st  startklass: 15st 
Startordning anslås på plats 

Löptik får ej delta i proven. 
 
Prisutdelning när tävlingen är klar. 
 
Vid förhinder och frågor kontakta Jill 070-441 4828 

 
OFFICIELLT BRUKSPROV, Spår & Sök, Lördag 10e augusti 
Spår: samling klockan 8.00 vid Elfsborgs BK för lottning 
Sök: samling klockan 7:45 vid SM-Mässen, Tånga Hed. Lottning sker ute i markerna. 

 
SPÅR: 
Elitklass: 6 ord Högre Klass: 2 ord Lägre Klass: 1 ord 
 (inga reserver)     (6st reserver)  (3st reserver) 

SÖK: 
Högre klass: 6 ord Lägre klass: 3 ord 
 
Löptik får ej delta i proven.  
Prisutdelning under em/kväll. 
 
Vid förhinder och frågor kontakta Catrine 076-130 06988  

 
OFFICIELLT PROV IGP/FH, Lördag 10e augusti 
Samling kl 08.00 vid SM- mässen, Tånga Hed, 
 
Glöm inte vaccinationsintyg, tävlingsbok och skyddslicens (IGP) 
 
Inträning för IGP hundar sker fredag kväll c:a 17:30 
. 
FHI 3st FH2:1st 
IGP1: 1st IGP3: 1st 

 
Löptik får delta i proven, men går då sist. 
Prisutdelning under em/kväll. 
 
Vid förhinder och frågor kontakta Jill 070-441 4828 



 
PLATS: Tånga Hed, Vårgårda (ca 70 km norr om Göteborg) telefon 0322 624311 

VÄGBESKRIVNING: Från E20 och övriga vägar, följ skyltar mot Vårgårda, Tånga Hed. 

VALPAR under 4 månader får inte vistas på utställnings-/tävlingsområdet. 

VACCINATION: Vaccinationsbestämmelser: Hund under 12 månader ska vara vaccinerad 
vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 12 månader ska vara vaccinerad vid ca 12 månader 
eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan. Så kallad förstagångsvaccinering får inte ha 
gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. 

MEDLEMSKAP: Hundägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben eller lokalklubb i SBK. 
För utländsk hundägare gäller medlemskap i av SKK godkänd klubb. Medtag medlemskort. 
För tävlande om vandringspriser krävs medlemskap i Svenska Boxerklubben 

 
REKLAM: Inga kläder eller liknande med kennelnamn, hundnamn, eller liknande, får bäras under pågående 
bedömning i utställningsringarna. 

LOTTNING: Sker vid samlingen för Spår/Sök/IGP/FH. Lydnadsklasserna lottas innan och meddelas vid anmälan på 
plats. 

NUMMERLAPPAR: Din nummerlapp hämtar du ut på sekretariatet. Den ska du bära oavsett vad du tävlar i under SM. 
OBS! Ingen depositionsavgift kommer att tas ut för nummerlappen men återlämnas den inte kommer en faktura att 
skickas till dig på 150kr. 

 
ID-MÄRKNING: Hundarna ska ha läsbar ID-märkning. Tatuering eller chip. Stickprovskontroll av ID-märkning 
kommer att ske. 

GLÖM INTE: Registreringsbevis och godkänt vaccinationsintyg. För utländska hundar krävs WCC för 
deltagande i bruksklass. I övrigt gäller SKK:s utställnings- och championatsbestämmelser. 

 

SEKRETARIATET håller öppet: 
Fredag: 12.00-20.00 
Lördag: 12.00-16.00 
Söndag: 8.00 – 17.00 (längre om det behövs) 

 
Information under tävlingsdagarna, får du av; 
Utställning: Kristin Bergström, 0708- 129 115 
Bruks: Catrine Lorensson, 076-130 06988  
IGP, FH & Lydnad: Jill Mellström 070-441 4828 

 
 
Glöm inte att anmäla er till kamratfesten på lördag kväll! 

 

Vi önskar er alla LYCKA TILL och hoppas ni får en fin dag. 
 

Detta gäller naturligtvis även alla domare och funktionärer, utan vars engagemang det här 
rasmästerskapet inte skulle vara genomförbart! 

 
Stort tack till alla som hjälper Svenska Boxerklubben genomföra tävlingarna. 

 


