
 

Varmt välkomna till Elfsborgs Brukshundklubbs  

Freestyle- och HtM-tävling! 
 

Plats: Elfsborgs Brukshundsklubb. Adress: Ruered, Borås 

Underlag: Utomhus, gräsmatta 

Ringens storlek: 20x20 m 

Domare: Ulrika Persson, Charlie Westrin 

Tävlingsledare: Therese Ragnarsson, 0706-002656 

 

Program 

Observera att tiderna inte kan bli helt exakta, vi ber er därför att själva hålla koll 

på vilken klass och ekipage som är på plan (inropare kommer att finnas). 

 

Lördagen 6/5 2017: 

08:30-08:45 Musikinlämning FS 

09:10-09:20 Banvandring FS 1-3 

09:30 FS 1 första start 

Därefter FS2 och FS3 

Prisutdelning FS efter sista start 

10:30-11:00 Musikinlämning HtM och TtM 

11:30-12:00 Paus 

12:00-12:10 Domargenomgång HtM och TtM 

12:00-12:20 Banvandring HtM 1-3 och TtM 

12:30 första start HtM 1 

Därefter banvandring HtM 2, HtM3 och TtM 

Prisutdelning HtM efter sista start 

 

Banvandring 

Du får ha med din hund på banvandringen men den måste vara kopplad och får 

ej störa de andra på banvandringen. Lek eller godisbelöning ej tillåtet. Du får 

inte ta med dig rekvisita som placeras ut på planen under banvandringen.  

 

Musiken 

Musiken ska vara inlämnad under anvisad tid, 08:30-08:45 för freestyle och TtM 

och 9:30-10:00 för HtM. Musiken ska vara på CD eller USB. 

För att göra det så lätt som möjligt för oss ber vi er att enbart ha en låt per skiva och att 

du klipper din låt till rätt längd. Kolla gärna en extra gång att skivan fungerar i en cd-



 
spelare och inte bara i din dator! Musikinlämningen sker i klubbstugan, där du också 

anmäler dig vid ankomst. Kom ihåg att hämta upp din CD efteråt! 

 

Uppvärmning 

Närmast tävlande ekipage kan värma på grusplanen. Visa hänsyn till den som tävlar 

innan dig. I övrigt går det fint att värma upp längre bort på asfalten! 

 

Löptikar 

Löptikar kommer att få starta i en egen ring i anslutning till den ordinarie 

tävlingsplanen. 

Vänligen meddela till tävlingsledaren freestyle@elfsborgsbhk.se i så god tid 

som möjligt om din hund börjar löpa. 

 

Servering 

Det kommer att finnas fika och lunch på plats till försäljning. 

 

Logi 

Önskar du övernatta med husvagn/husbil så är detta möjligt på 

klubbensområde, dock är antalet elplatser begränsade. Vi kan även erbjuda 

sovplats inne i stugan på egen luftmadrass. Hunden ska då förvaras i bur. 

Det finns tillgång till toalett och kök. 

Priset är 100 kronor med natt. 

 

Vägbeskrivning 

Från Göteborg:  

På Rv40 ta avfart 83 mot väg 27 till Viared Ö. I rondellen, ta första avfarten 

på Viaredsmotet/väg 27 mot Viared. I rondellen, ta andra avfarten på väg 27. Följ väg 

27, kör 5,7 km.I rondellen, ta andra avfarten på Rv27 efter ca 900 meter sväng till 

vänster mot Kråkeredssjöväg, det är skyltat Brukshundklubb. Följ vägen så har du 

Brukshundklubben på höger sida. 

 

Från Jönköping och Alingsås: 

Kör mot Borås centrum, och kör ut på riksväg 41mot Varberg. Fortsätt mot Varberg i 

första, andra och tredje rondellen. I fjärde rondellen kör mot 

Karlskrona/Tranemo/Svenljunga. I nästa rondell kör rakt fram mot Växjö/Tranemo. 

Efter ca 900m sväng av till vänster på Kråkeredssjöväg, det är skyltat Brukshundklubb. 

Följ vägen så har du Brukshundklubben på höger sida. 

Från Varberg:  

Kör på riksväg 41 och innan Borås kommer du till en rondell och där tar du 



 
avfarten mot Rv27, sväng av åt höger vid rondell mot Karlskrona/ Tranemo/Svenljunga. 

I nästa rondell tar du andra avfarten. Efter ca 900m sväng av till vänster på 

Kråkeredssjöväg,det är skyltat Brukshundklubb. Följ vägen så har du 

Brukshundklubben på höger sida. 

 

Från Växjö: kör mot Borås på riksväg 27, sväng av till vänster på Kråkeredssjöväg, det 

är skyltat Brukshundklubb. Följ vägen så har du Brukshundklubben på höger sida. GPS 

Koordinater Longitud: 57.68107 Latitud: 12.958763 

 

Övrig information 

Om solen är framme kommer det bli väldigt varmt i bilarna då parkeringen är på 

öppen yta utan möjlighet till skugga. Ta med vädringskrog och solskydd till er och 

hundarna.  

 

Det går bra att ha med sig tält för den som så önskar, men det är begränsat 

antal platser så det är först till kvarn som gäller. För den som vill så finns det möjlighet 

att komma förbi redan på fredagkväll efter kl 18 och resa sitt tält då. Om så är fallet, 

vänligen kontakta tävlingsledaren via telefon. 

 

  

  



 

  

 


