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Svenska Brukshundklubben 

 

Har härmed nöjet att inbjuda er till Nordiska Mästerskapen i Örebro den 16 -18 september.  

 

Tävlingscentrum: Är beläget i Ånnaboda,  3 km från Garphyttan och ca 1 mil från Örebro.  

 
Inkvartering: Svenska Brukshundklubben har reserverat boende för tävlande med hundar, 
lagledare samt domare och representanter för de olika ländernas organisationer på Kilsbergens 
Konferens och Lodge i stugor och enkel- eller dubbelrum i hotelldelen.  
Se mer på deras hemsida: www.kilsbergen.se   

Campingplats finns också med reserverade platser för Nordiska Mästerskapen. OBS! Om 
någon från övriga länder kommer med husbil eller husvagn så ska den bokningen göras direkt 
till Ånnabodacamping, uppge då ”Nordiska Mästerskapen” för att få specialpris. Se hemsidan:  
www.annabodacamping.se   

Pris: Inte klart ännu. 

 
Domarsammanträde: Fredag den 16 september kl. 13:30 – 14:00  på Kilsbergens Konferens 
& Lodge. 
 

Kamratfest: Fredag den 16 september kl. 18.00 Kilsbergens Konferens & Lodge. Pris: 200 
SEK/person 
 
Mästerskapsbankett: Lördag den 17 september kl. 19.00 i Ånnaboda. Pris: 325 SEK/person 
 
För mer information gå in på arrangörens hemsida: www.sbknarke.se  
 

Vid frågor om boendet och tävlingsplatsen: jernestal@telia.com   

 
 
Preliminär anmälan  

Preliminära anmälan avser information om lagledare samt lag (antal hundar/gren) och ska göras 
senast den 15 maj i det formulär som anges nedan.  

Den preliminära anmälan av varje land görs på denna adress: 
www.brukshundklubben.se/nationsanmalanNOM  
 

 

Domaranmälan  

Alla länders uttagna domare kan själva, eller av organisationens handläggare, boka önskemål om 
boende, deltagande i fest etc. Vi önskar få in denna anmälan senast den 15 maj. 

Denna anmälan görs av varje land på denna adress: 

www.brukshundklubben.se/domaranmalanNOM  
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Definitiva anmälan  

Den definitiva anmälan är bindande och ska göras senast den 26 augusti. Här anges mer 
detaljerad information om hundarnas namn, registrerings nr, ras och förare etc. 

Den definitiva anmälan av lagen görs av landslagsledare eller tävlande själva på denna adress: 
www.brukshundklubben.se/deltagaranmalanNOM  

Om något gått fel vid anmälan i formulären skicka ett mail till: tavling@brukshundklubben.se    
 

Tävlande bör beakta det i Sverige gällande ”Nationellt dopingreglemente för hund” avseende 
hund som varit utsatt för operativt ingrepp, hund som ordinerats ej tidsbestämd (livstid) 
medicinsk behandling respektive karenstid för hund som ordinerats tidsbestämd medicinsk 
behandling, innan deltagande vid utställning, prov eller tävling får ske. 

Vid frågor om doping kontakta Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté via e-post: 
dopk@skk.se  

 

Med vänlig hälsning 
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN  

Enligt uppdrag 
 
 
Camilla Ruohoniemi 
 
 


