HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL MENTALBESKRIVNING
AV EKHÖJDENS D-KULL DEN 5 – 7/8 2016
HERRLJUNGA BRUKSHUNDKLUBB

Nu är det snart dags för Mentalbeskrivning av Cedric/Kokos valparna!
Eftersom flera har lång resväg har vi lagt det i samband med vårt
Kennelläger som vi startar direkt efter i Habo, Sjöhaga Pensionat.
Mentalbeskrivningen kommer vi att göra på Herrljunga Brukshundklubb,
där finns möjlighet att ställa upp husvagnar eller enkel övernattning i
klubbstugan. Behöver ni hjälp med alternativt boende, återkom!
Vi anmäler och står för kostnaden av mentalbeskrivningen, men ni måste
lägga upp konto och lägga in era hundar på SBK Tävling om ni inte redan
har det! (http://sbktavling.se/)
Vi samlas på fredagskväll den 5/8 klockan 19.00 på Herrljunga BK för
gemensam genomgång av moment mm i mentalbeskrivningen. På
lördagen startar beskrivningen klockan 08.00, se längre ner för
startordning, preliminära tider för respektive ekipage samt övrig
information.
På kvällen sammanfattar vi dagen, tänder grillarna och äter gemensam
middag. Avslutningsvis kommer Owe att på söndagförmiddag hålla ett
föredrag om mentalbeskrivning där han också sammanfattar kullens
mentala egenskaper. Vi får då också möjlighet att ställa frågor och
diskutera kring våra hundars agerande i testbanan.

Preliminära Tider för Mentalbeskrivningen
Mentalbeskrivningen startar kl. 08.00 och beskrivningen tar ca 45min/hund.
Mentalbeskrivare
Owe Andersson
Testledare
Micke Wadström

Att ta vid beskrivningen
Registreringsbevis
Giltigt vaccinationsintyg.
Koppel ca 1,8 meter
Halsband av icke-strypande länk/halsband.

Tänk på att
Hunden skall vara ordentligt rastad och uppvärmd före beskrivningen.
Mentalbeskrivningen tar ca 45 min/hund.
Hunden får ej beträda banan innan beskrivning.

Startordning
Start
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Namn
Förare
Silje
Magdalena
Anette
Susanne
Synnøve
Katarina
Britt

Reg.
Nummer
SE30651/2015
SE30652/2015
SE30653/2015
SE30655/2015
SE30657/2015
SE30659/2015
SE30654/2015

Hund
Namn
Ekhöjdens Darwin
Ekhöjdens Dacke
Ekhöjdens Dingo
Ekhöjdens Dagmar
Ekhöjdens Denna
Ekhöjdens d'Selma
Ekhöjdens Dolly P

Chip
Nummer
977200008772102
977200008763056
977200008050228
977200008050624
977200008050284
977200008756727
977200008760343

Övrigt
Lunch kommer att finnas att köpa vid mentaltestbanan och kostar 50kr
Har ni frågor eller funderingar är ni givetvis välkomna att ringa eller ePosta!

Väl mött till en trevlig dag!
Anneli & Gunnar

