Lagtävling 2020
Inbjudan till lagtävling 9-11 oktober
Varmt välkomna till SRhFs årliga lagtävling - i år arrangerat i Nora med omnedj av
lag Stockholmsdj-vlar; dvs Susanne Ridderholdt, Annika Olsson samt Lucas &
Helena Nygren
Vi kommer att bjuda på en utmanande lagtävling där ni får visa alla era och era
hundars färdigheter och vi kommer att presentera minst ett unikt område där vi
kan lova att ni inte ”kört hund” tidigare.
Medlemskap i SRhF (150 kr/år) är obligatoriskt, men du behöver inte ha en
räddningshund för att klara uppgifterna även om det kan vara bra att ha minst en
hund med sökmarkering i laget. Uppgifterna kan att variera från sökuppgifter i
spännande miljö via roliga apporteringar och lydnadsövningar till hinderbanor.
Bästa laget är oftast det som samarbetar bäst och har roligast!
Tävlingen pågår fred kväll till lördag kväll med uppehåll för minst 8 h vila och ni
kommer att möta mellan 7 och 12 olika stationer/uppgifter under dessa 24 h.
Lördagen avslutas med prisutdelning och gemensam middag. Som söndagsaktivitet
erbjuder vi fri träning på utvalda områden för både tävlande och funktionärer.
Vi tar emot anmälningar på mail t o m 31/8 till och därefter blir det lottning i
händelse av att vi har fler anmälda lag än de 6 vi har platser till på tävlingen. Ni
betalar avgiften när ni fått en bekräftad plats.

Självklar gäller samma råd och riktlinjer som vid all annan verksamhet detta
underliga år. Vi förbehåller oss rätten att ställa in på kort varsel i händelse av att
regeringens råd och riktlinjer angående Covid -19 förändras.
Varmt välkomna! // Lag Stockholmsjävlar

Stöd våra sponsorer!

Datum: 9-11/10 2020
Plats: Nora, norr om Örebro
Lag: 2-4 hundar samt 3-4 personer
Pris: 3800 kr (inkl boende)
Anmäl till: lagtavling@yahoo.com
Anmälan skall innehålla mailadress till
lagledare samt lagnamn.
Sista anmälningsdag: 2020-08-31

