
 
  Stenungsunds Brukshundsklubb 

 

 
 

Stenungsunds Brukshundsklubb inbjuder till Rallylydnad alla klasser 
 
Lördagen den 5 augusti för nybörjare- och fortsättningsklasserna 
Söndagen den 6 augusti 2017 för avancerad- och mästarklasserna  
 
Tävlingen kommer hållas på gräsplan. Vid soligt väder tänk på att ta med solskydd för dig och 
din hund. Planerna och parkeringen ligger i solen hela dagen. 
  
Sista anmälan 17 juli 2017 
 
Antal deltagare kommer begränsas till max 100 deltagare per dag och vid för stort antal 
deltagare kommer bortlottning ske (meddelas senast 2 veckor innan tävlingen).  
Ofullständiga och obetalda anmälningar går bort först. 
 
Tävlingssekreterare: 
Pia Andersson  
 
Ansvarig tävlingsarrangör: 
Britt ohlsson 
 
Anmälan och betalning sker senast 2017-07-24 online på www.sbktävling.se eller på  
plusgiro 79 16 47 -1 

 
PM kommer att finnas på SBK tävling 
 
Parkering  
Är solbelyst hela dagen.  
 
Cafeteria/Servering  
Är öppen under dagen. Här kan du köpa lättare förtäring. Toaletter finns i vårt klubbhus. 
 
Vid frågor kontakta: 
Pia Andersson, kassör och tävlingssekreterare  
kassör@stenungsundsbk.se mobil 0703-208386 
 
Britt Ohlsson 
rallylydnad@stenungsundsbk.se   
 
 

Välkomna 
 

 

http://www.sbktävling.se/
mailto:kassör@stenungsundsbk.se
mailto:rallylydnad@stenungsundsbk.se
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Norrifrån, från E6 Uddevalla: 
Sväng av E6 vidavfart nr 90 skyltat bl a ”Stora Höga”. 

  

Kör rakt fram i avfartens rondell, följ vägen ca 1 km 
genom industriområde och upp över järnvägsbro. 

  

Tag vänster i rondell (nu är du i utkanten av Stora Höga 

samhälle) 

  

Följ vägen förbi Statoil ut ur Stora Höga - fortsätt totalt 

ca 3 km parallellt med järnväg. 

  

Sväng vänster vid skylt ”Toröd” och ”Brukshundklubb” 

  
Följ vägen ca 3 km, där asfalten tar slut - sväng höger in 

på annan, rak asfaltsväg (skyltat ”Hundklubb”). 

  

Följ asfaltsvägen ca 200 m till stor grusplan (vid röd lada 

”Jörlanda IF”) – parkera. Hundklubben ligger bortom 

parkeringen och tennisbanorna i skogsbrynet. 

 

Söderifrån, från E6 Göteborg: 
Sväng av E6 vid avfart nr 89 skyltat bl a ”Jörlanda, Stora 

Höga” 
  

Följ vägen framåt ca 700 m (på vägen passerar du förbi i 

utkanten av Jörlanda samhälle) 

  

Sväng höger vid skylt ”Toröd” och ”Brukshundklubb” 

  

Följ vägen ca 3 km, där asfalten tar slut - sväng höger in 

på annan, rak asfaltsväg (skyltat ”Hundklubb”). 

  

Följ asfaltsvägen ca 200 m till stor grusplan (vid röd lada 
”Jörlanda IF”) – parkera. Hundklubben ligger bortom 

parkeringen och tennisbanorna i skogsbrynet. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

 
 


