
 

 

Hälsar dig varmt välkommen till kennelträff 2022! 

 
Bild: Kennelträffen 2017 

Vi träffas på Roslagens Brukshundsklubb söndagen den 28:e augusti klockan 08:30. 

Adress: Höstgatan 2, 761 21 Norrtälje 

 

Program: 

08:30 – samling och indelning i grupper 

09:00 – Gruppaktiviteterna startar upp, då är hundarna rastade och uppvärmda 

12:00 – Lunch 

13:00 – Kennelmästerskap – kunskap – snabbhet – Hinderbana – fika - prisutdelning 

 

 

 

 

 



  

 

Vardagslydnad:  

Ta med din hunds godaste godis och roligaste leksak. Träna på vardagsnyttiga saker i 
grupp tillsammans med Josefine hermansson. 

Rallylydnad: 

Ta med din hunds godaste godis och roligaste leksak. Träna grunderna i rallylydnad 
som nybörjare eller mer kluriga banor för den erfarna rallyhunden och föraren 
tillsammans med Ami Jonsson. Inte sele eller flexikoppel till hunden.  

Agility: 

Ta med din hunds godaste godis och roligaste leksak. Prova på agility eller mer kluriga 
utmaningar för den erfarna agilityhunden och föraren tillsammans med julia 
hörnfeldt.  

 

Under förmiddagen så finns Fysioterapeut (under utbildning) Sofia Ågren på plats för 
frågor, coachning och balansbollsövningar samt certifierade hundfrisör carina 
ljungqvist finns på plats för pälsfrågor och kloklippning.  

Hundbodum kommer även att finnas på plats med försäljning av sina produkter. 

Kom gärna förbi dessa under förmiddagen när ni får några minuter över eller har 
paus i era aktiviteter.  

 

 

 

 



 
 
 

viktig information! 
 

Det kommer att vara många hundar och mycket människor på kennelträffen. En 
miljö som inte alla hundar är van vid och som lätt blir ”stojig”. Vänligen 
respektera detta och släpp inte fram era hundar till andra hundar och att 
hålla avstånd för de hundar och förare som behöver mer utrymme.  
 
Alla plockar givetvis upp efter sin hund. 
Medtag egen vattenskål, vatten finns att tillgå på klubben.  
 
Under samlingen på morgonen så önskar vi att alla hundar blir kvar i bilen 
(om varmt givetvis med öppna bakluckor och fönster) så möts vi utanför 
klubbstugan på en kopp kaffe och samling under lite tystare omständigheter än 
om hundarna är med på samlingen. Efter samlingen vill vi att ni hämtar era 
hundar och rastar samt värmer upp dom inför era gruppaktiviteter. Detta görs 
enklast runtomkring brukshundsklubben på elljusspåret och skogen intill.  
 
Under lunchen vill vi att hundarna får vila i bilen/bur och ni får äta och 
umgås i lugn och ro. Det kommer finnas möjlighet att köpa godis och läsk i 
klubbstugan under dagen som betalas till roslagens brukshundsklubb med swish. 
 
 
 
 
 
 



 
 

startlista kennelmästerskap: 
Namn: Kunskapstest: Snabbhet: Hinderbana: Summa: Placering: 

1. Ami - Wayra      
2. Sofia - dexter      
3. Josefine - iris      
4. Carina - hailey      
5. Linnéa - bailey      
6. Mimmi - tassa      
7. Isak – sally      
8. Yvonne – ture      
9. Janne – nido      
10. Catharina – zingo      
11. Tove – lady      
12. Maria – boss      
13. Marianne – wille      
14. Julia – qurt      
15. Louise – eevee      
16. Meta – mandel      
17. Moni - stella      
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       

 
 
 



 
 
 

BPH 26/8: 
Information och PM är utskickat till respektive mejl. 
 

Vallning 26+27/8: 
Tid: från 09:00 
Medtag: lunch + dryck, linda ordnar fikabröd. Grillen tänds till lunch för den 
som vill lägga sin lunch på grillen.  
Vägbeskrivning: viksholmsvägen 4, 761 74 Norrtälje – vid brevlådor följ skyltar 
mot vallning, passera sedan vårt hus på höger sida och fortsätt förbi blå 
container och nästa höger ner på traktorväg (skylt vid vägen och reflexer i 
trädet). 
 

VIltspår 27/8: 
Tid: 12:00 
Vägbeskrivning: Mellingeholm, Norrtälje   

59°43'32.7"N 18°41'17.6"E 

Medtag: lunch + dryck, carola ordnar fikabröd. Sele och lina till hunden, carola 
ordnar klöv och blod. 
 

 

 


