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Lag-SM 
 

SSRK / Västra hälsar alla hjärtligt välkomna till 2017 års Lag-SM i Skövde som går av stapeln 

helgen 8 – 9 juli. 

Lag-SM fick 22 lag anmälda till de 28 platser som fanns så lottning behövde inte tillgripas. 

Betalning 4 000 kr/lag på postgiro 123684-3, ange lagets namn och anmälningsavgift. 

 

Tävlingsledare: Berth Nilsson  0705-30 93 36   

    ordf@ssrkvastra.se 

Eventuella lagändringar skall snarast anmälas till tävlingsledare, Berth Nilsson. 

Provledare:  Tommy Lundin 0706-54 46 84 

Kommissarie: Helena Lundin 0732-20 00 55 

    kennelgravels@gmail.com 

Eventuella lagåterbud skall snarast anmälas till kommissarien, Helena Lundin. 

Sekretariat:  Margareta Hüllert 0725-13 63 71 

 

Domare: 

Tommy Lundin Huvuddomare 

Bengt Göran Landin  

Sune Nilsson   

Per-Olof Björk  

Leif Gustafsson  

 

 

www.workingstest.se 

 

Se info på 

www.workingstest.se 
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Parkering: 

Parkering finns i direkt anslutning till samlingsplatsen.  

Vid varmt väder tänk på hundar i bilen. Kontroll av bilar kommer att 

ske under dagen för att säkerställa hundarnas välmående. 

 

 

 

Samling: 

Lagledare: 

Lagledarsamling på fredagen den 7 juli klockan 19.00 i Bygdegården. 

Då kommer Ni att informeras om tävlingens genomförande och få ut lagets materiel. 

Denna samling är obligatorisk för att tävlingen skall kunna fungera. 

Det kommer här att bjudas på lättare förtäring. 

Lördag: 

Samling för lagen sker på respektive ruta klockan 08.00 

Söndag: 

Samling för lagen sker på respektive ruta klockan 09.00 

 

Tävlingen: 

Deltagare skall bära nummerlapp när man är på tävlingsområdet. 

Lagen kommer att delas upp på fem stationer och man skall göra stationerna i 

nummerordning utifrån den startruta man har, exempelvis 3-4-5-1-2. 

Varje station kommer att bestå av en enkelmarkering på nybörjarnivå och sedan varierande 

uppgifter på de fyra övriga ekipagen. Laget kommer själva att få bestämma vilken hund som 

skall göra respektive uppgift. 

Final kommer att gå när söndagens rutor är genomförda och sammanräkning skett.  

Antalet lag till final är inte förutbestämt utan kommer att tas ut i förhållande till 

poängställningen efter lördagens och söndagens rutor. 

Poängen från grundomgången medtages till finalen. 

 

 



Servering:  

På området kommer det att finnas försäljning av enklare förtäring samt drycker.  

 

Supé. 

En supé kommer att hållas på lördag kväll klockan 19.00 i Bygdegården. 

Det kommer att serveras förrätt, varmrätt samt kaffe och kaka. Till maten ingår det ett glas 

vin eller en öl. Kostnaden för denna supé är 200 kronor/person.  

Det kommer att finnas möjlighet att inhandla ytterligare dryck. 

Anmälan till supé önskas senast 2017-06-26. Anmälan till ordf@ssrkvastra.se. 

Supén skall vara betald senast 2017-07-03. Betalning till postgiro 123684-3, ange lagets 

namn och supé. 

Detta för att vår beställning skall kunna ske till leverantör. 

Toaletter: 

Det kommer att finnas tillgång till toalettvagn på tävlingsområdet. 

 

Tävlingsområdet: 

Vid tävlingsområdet kommer vissa delar att vara avspärrade och vi önskar att ni visar hänsyn 

till boende inom området och de tävlande. Vi kommer att genomföra tävlingen på en 

levande gård med djur som är ute och betar. 

Rastning av hundar sker på särskilt anvisat område vid samlingsplatsen. 

Vi kommer att ha ett anvisat område där man får ha sin hund lös och kunna träna om man så 

önskar. I övrigt gäller kopplad hund. De tävlande som ej följer detta kommer att uteslutas ur 

tävlingen. 

På tävlingsplatsen finns avfallssäckar och avfall önskas därför i avsedda säckar. 

Om exempelvis burkar hittas i terrängen kommer tävlingen att stoppas tills det är upplockat. 

Detta är sådant som är livsfarligt för de betande djuren. 

Plocka upp efter hundarna och er själva.  

 

Veterinär: 

Vi kommer inte att ha veterinär på området.  

Tävlingsledningen kommer om eventuellt behov uppstår att kunna hänvisa till veterinär 

under båda dagarna. 

 



Boende: 

Se hemsidan - http://www.workingtest.se 
 

 

Vägbeskrivning från Rv 49. 

Länk till kartor. 

 

https://kartor.eniro.se/m/aZ7y0      från Skövdehållet 

https://kartor.eniro.se/m/HMtEm       från Tibrohållet 

 

Koordinater: 

Tävlingsområdet – Alebäckens Gård: 

WGS84 

58°26'30.5"N 14°1'48.2"E  

WGS84 DDM 

58°26.508'N 14°1.803'E  

WGS84 decimal (lat, lon) 

58.441804, 14.030056  

RT90 (nord, öst) 

6481230, 1396335  

SWEREF99 TM (nord, öst) 

6478308, 443376  

 

Bygdegården: 

WGS84 

58°24'51.2"N 14°1'42.3"E  

WGS84 DDM 

58°24.853'N 14°1.706'E  

WGS84 decimal (lat, lon) 

58.414223, 14.028425  

RT90 (nord, öst) 

6478161, 1396158  

SWEREF99 TM (nord, öst) 

6475238, 443237  

 

 

 

 



Karta: 

 
 

Övrigt: 

Möjlighet att ställa upp husvagn/husbil finns vid tävlingsområdet. Kontakta markägare 

Margareta Stigson, 0705-35 95 85. 

 

Väl mött till en trevlig tävlingshelg. 

 

                                   

Berth Nilsson  

Tävlingsledare & ordförande SSRK/Västra 

Tävlingsområdet 

Mot Tibro 

Mot Skövde 

Bygdegården 

Tävlingens hemsida 

www.workingstest.se 

 


