
 

 

Välkommen på Officiell Rallylydnadstävling 27-28 september 

Datum: Lördag 27 sept 2014  och Söndag 28 sept 2014 

Plats: Bodens Brukshundklubb (adress och koordinater nedan) 

Arrangör: Bodens Brukshundklubb 

Domare: Eva Christensen 

Frågor: E-post: monica.oberg@home.se Mobil: 070-203 91 26 

FÖRHINDER 

Meddela oss snarast vid klassbyten eller förhinder. Vi har flera reserver på tur! 

SEKRETARIAT 

Sekretariatet finns inne i klubbstugan. 

Anmälan för Nybörjarklass  från kl. 7:30   

Anmälan för Fortsättningsklass A och B från kl. 11:00 innan FKL A 

banvandring. 

Medtag vaccinationsintyg/registreringsbevis/tävlingslicens och giltigt medlemsbevis. 

Ha det redo vid anmälan. Stickprovskontroller kommer att genomföras vid anmälan. 

BANVANDRING OCH STARTTID 

Banvandring för Nybörjarklass  kl. 08:45  1:a start: 9:00 

Banvandring för Fortsättningsklass A kl. 12:00 1:a start: 12:15 

Banvandring för Fortsättningsklass B Startar när FKL A är klar 

OBS! Starttiderna för respektive klass är endast preliminära. Det kan ske 

förändringar under tävlingens gång. Var på plats i god tid! Håll kontakt med 

inroparen som finns placerad vid banan. 

Preliminära startlistor finns publicerade på SBK-Tävling. 

PRISUTDELNING 

Prisutdelning för Nybörjarklass sker direkt efter Nybörjarklassens slut.  

Prisutdelning för Fortsättningsklass A och B sker efter båda klassernas slut. 
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LÖPTIKAR 

Meddela oss snarast om din tik löper. Vänta med att ta ut din hund till ni har anmält 

er så att vi kan tala om för er var ni kan vara. Löptikar startar sist i nybörjarklass. 

PARKERING 

Vi har många tävlande så tänk på att parkera så nära varandra som det går på 

parkeringen så vi får plats med alla bilar. 

CAFETERIA 

I cafeterian i klubbstugan kan du köpa kaffe, te, dricka, fikabröd och smörgåsar. Det 

finns också möjlighet att köpa grillade hamburgare utomhus.  

Vi tar endast emot kontanter!  

LOTTERI 

Lotteri finns med fina priser. 

RASTNING AV HUND 

Rastningav hund sker på anvisad plats. Plocka upp efter hunden och släng i 

anvisade soptunnor. 

HITTA HIT 

Adress:   Gammelbyvägen 79, Boden 

GPS-koordinater: Lat N 65º 52' 15" Lon E 21º 39' 12" 

Hemsida/karta: http://bodensbrukshundklubb.se ( länken Klubben->Hitta hit) 

Varmt välkommen 
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Lycka till!  
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