
Hej medlemmar i Emmaboda Brukshundklubb 

I dagens läge vid Linnefors har vi tillgång till både ängsspår och skogsspår för träning samt ängsspår och 
gärdesspår för appelltävlingar. Men nu när brukshundklubben ska flytta till Eriksmåla försvinner ju möjligheten 
till dessa spårmarker och vi behöver så fort som möjligt få nya marker i/runt Eriksmåla för att främja våra 
bruksekipage i klubben samt planera för kommande tävlingsår. 

Vi efterlyser därför ängsmark/gärden eller öppen, icke risig, skog för våra appelltävlingar samt tillgång till 
samma marker för medlemmarnas egen träning.  

Varje appellspår behöver ca 12 000 kvadrat meter yta, (varje spår är 100 m en rät vinkel, 100 m och en rät vinkel 
och avslutningsvis 100m = 300 m som ett U eller ett Z). Vi behöver få ut i alla fall runt 10 spår inom en hyfsad 
radie runt Eriksmåla. Godkännande att få vara på markerna krävs av ägare/arrendator och jakträttsinnehavaren. 

Hör av er till Eva-Britt Adolfsson, eva-britt.adolfsson@telia.com Tävlingssektoransvarig, och meddela om ni 
har/vet tillgång till sådana marker. Har ni en karta ni kan skicka med är det ännu bättre! Svar på detta behöver vi 
ha senast 6 maj då vi måste planera för 2014 års tävlingar. 

För att kunna arrangera tävlingar behövs det funktionärer, både rutinerade och nya. Att vara funktionär är ett 
jättebra sätt att lära sig hur en tävling fungerar och att skaffa sig erfarenhet inför sitt eget tävlande.  
Då vi idag inte vet hur många som kan tänka sig hjälpa till behöver vi få veta det innan vi ansöker om vilka  
bruks- och lydnadstävlingar vi kan arrangera 2014. Därför vill vi att alla svara på nedanstående enkät och 
lämnar in den senast på medlemsmötet den 6 maj så vi vet vilka tävlingar vi har funktionärer till att genomföra. 

För en lydnadstävling behövs följande funktionärer, kryssa i vad du kan tänka dig hjälpa till med! 

Undrar ni över någon funktionärsroll så kontakta Eva-Britt för information! 

Domarskrivare:  Kökspersonal:  

Gå med lappar från 

domarskrivaren till sekretariatet: 

 Parkeringsvakt:  

 

För en spårtävling i bruks: appell, lägre, högre och elit behövs följande funktionärer 

Undrar ni över någon funktionärsroll så kontakta Eva-Britt för information! 

Spåransvarig:  Kökspersonal:  

Spårläggare på gärde för appellen:  Spårläggare i skog för lägre, 

högre, elit: 

 

Mottagare på budföringen (appell 

och lägre): 

 Gå med lappar från 

domarskrivaren till sekretariatet: 

 

Högre och Elit: Vallning av 

uppletanderuta samt utläggning av 

föremålen under tävlingen: 

 Domarskrivare:  

 

För en söktävling i bruks: appell, lägre, högre och elit behövs följande funktionärer 

Undrar ni över någon funktionärsroll så kontakta Eva-Britt för information! 

Figgurantansvarig samt ansvarig 

för att rutan vallas: 

 Kökspersonal:  

Sökfiguranter:  Domarskrivare:  

Mottagare på budföringen (appell 

och lägre): 

 Gå med lappar från 

domarskrivaren till sekretariatet: 

 

Högre och Elit: Vallning av 

uppletanderuta samt utläggning av 

föremålen under tävlingen: 

   

 

Tävlingssektorn tillsammans med rallylydnadsansvarige planerar även för ett KlubbMästerskap i bruks, lydnad 
och rallylydnad den 7 september i Linnefors där vi även tänkte ha lite trevligt umgänge med grillning efteråt – 
ALLA ÄR VÄLKOMNA oavsett om ni tänker tävla eller inte! 

Hälsningar Tävlingssektorn! 


