
Allmänträning på torsdagar och Månadstävlingar! 
 
Vem har väll inte önskat att kunna få lite mer folk och  
hundar runt omkring sig när man tränar och även att 
ibland få träningstävla? 
 
Situationerna är många då det är bra med fler ekipage på 
planen, platsliggning, budföring, banbyggning, störnings-
träning m.m. och vi tror och hoppas att det finns många av 
klubbens medlemmar som är intresserade av egen träningen under sådana 
omständigheter?  
 
Vi reserverar klubbens planer i Linnefors på Torsdagskvällar mellan kl 19.00 - 
20.00 (med start 25 juli) för alla som vill träna: agility, rally, lydnad m.m.! 
Efteråt tar vi en gemensam fika och löser alla världsproblem :-) 
 
Alla är välkomna att "störa" varandra! Det blir vad vi gör det till men tänk på att 
acceptera och ge plats för alla! 
 
Ni som använder er av Facebook kommer kunna använda Emmaboda BKs 
Facebook-sida för att berätta om ni kommer att medverka från gång till gång. 
Då blir planeringen av t.ex. platsliggning och banbyggning enklare! 

 

Första torsdagen i månaden kör vi träningstävling i brukslydnad/
lydnadslydnad! 

 

Vilken klass (eller bara en del moment ur en klass) man vill tävla i bestämmer 
man själv men vid stort antal deltagare så kanske man måste avstå en del 
moment för att tiden ska räcka. Alla deltagare måste hjälpa till med sysslor 
som domare, inkl. bedömning med kommentarer, domarskrivare och publik då 
man inte själv tävlar. Detta kan innebära att det blir paus mellan varje hund, 
beroende på antal tävlande och funktionärer.  
Tävlingssektorn försöker i möjligaste mån ordna med tävlingsledare!  
Alla som är sugna på att även utan hund prova på någon funktionärsuppgift är 
givetvis varmt välkomna att göra det! Det är ju ett unikt tillfälle att få lära sig 
mer om hur det går till på tävling om man aldrig tidigare varit med. 
 
Frågor samt anmälan innehållandes namn, klass, alt. vilka moment man vill 
tävla i skickas senast måndagen innan tävlingen till Eva-Britt Adolfsson  
e-post: eva-britt.adolfsson@telia.com   
 
Icke medlemmar i EBK (men medlem i annan SBK-klubb) betalar 50kr eller 
löser delmedlemsskap!  
För info om kommande träningstävlingar, håll utkik på hemsidan! 
 

VÄLKOMNA! 


