SM 2022 TÅNGA HED
Västra LO:t 23–25 september
FREDAG 23/9

15.00 Välkommen att checka in.
15.00 Köket öppnar i Mässen där man kan
köpa middag eller bara ta en fika.
16.00 Lydnad Startklass till klass 3.
20.00 Prisutdelning lydnad på Tånga hed.

LÖRDAG 24/9

08.00 Bruksprov spår från lägre klass till elit.
Samling för spårprov och brukslydnad sker på
Herrljunga Brukshundklubb.
17.00 Prisutdelning spår på Tånga hed.
18.30 Jubileumsmiddag Hovawart 100
år på Mässen, Tånga hed. Hovawartklubben
bjuder på välkomstdrink och kvällens buffé.
Medtag egen dryck till middagen.

SÖNDAG 25/9

08.00-10.00 Vaccinationskontroll, katalogförsäljning och utdelning av nummerlappar.
08.00 Köket öppnar på Mässen.
09.00-16.00 Utställning med IHF-status.
16.30 Prisutdelning för utställningen.
17.00 Prisutdelning för SM
Kontrollera att ditt medlemskap i Svenska
Hovawartklubben är giltigt innan du anmäler
dig till utställningen och/eller till tävlingarna.
Anmälan till utställningen öppnar på hemsidan
inom kort. Sista dagen för anmälan till utställningen är 4/9 2022.
På lördagen planerar vi att ha ringträning
på Tånga hed inför söndagens utställning.
Mer info kommer på hemsidan: https://www.
hovawartklubben.se/HovawartSM
Se till att du anmäler dig till spår och lydnadstävlingarna med klubbtillhörighet Svenska
Hovawartklubben, annars riskerar du att inte

få plats. Så här byter du klubb på SBKtävling:
Huvudklubb kan du bara byta ett begränsat
antal gånger per år, så var försiktig med det.
Om du tillhör olika lokalklubbar och SvHK så
går det bra att ändra inför varje tävling. Du
ändrar genom att först anmäla dig till tävlingen. Gå sedan in på ”Mitt konto” => ”Mina
starter” klicka på ”Ändra” på den aktuella
tävlingen som du hittar under ”Kommande
starter” där scrollar du ner till ”Svenska Hovawartklubben”
Här kan man boka boende: tangahed.se
Anmäl dig till lydnaden här:
sbktavling.se/competitions/41388
Anmäl dig till brukstävling här:
sbktavling.se/competitions/41389
Anmäl dig till utställning:
hovawartklubben.se/HovawartSM
På söndagen blir det exteriörbeskrivning
med John Örvill.
Anmäl dig till exteriörbeskrivningen:
vastrahovawart@gmail.com
Ange regnr, namn och telefonnummer.
Vi har stort behov av funktionärer av
alla de slag. Varje liten insats är värd mycket.
Det kan handla om att stå i cafét 1 timme eller
resa ett tält. Hör av dig i så fall till:
vastrahovawart@gmail.com
I år har vi även Hovawart SM i viltspår
som går av stapeln 12-13/8 i Värmland
Läs mer och anmäl dig här:
nordiskahund.eu/HoffeSM

Hjärtligt välkomna!

