
Välkommen till Kiruna Brukshundklubbs 
Officiella Nybörjarcup i Rallylydnad 

 
Tisdagarna 18/7, 25/7, 1/8 och 8/8 - 2017 

 
Domare: Sandra Engström 

Tävlingsplats: Kiruna Brukshundklubb 
Adress: Värmeverksvägen 13, Kiruna 

 
MAX 20 startande ekipage per tillfälle. 

Vid fler än 20 sker bortlottning bland alla korrekta anmälningar.  
Därefter upprättas en reservlista. Efteranmälningar tas emot i mån av plats.  

 
NYBÖRJARCUP 2017 

 Du kan välja att delta vid allt från en till fyra tävlingstillfällen. En officiell resultatlista upprättas 
för alla deltävlingarna. Vid det fjärde och sista tävlingstillfället av cupen (8/8) så kommer en CUP-

 VINNARE och topp 3 att utses av de tävlande med bäst totalpoäng från de fyra deltävlingarna.
 

Anmälan/vaccinationskontroll: kl 17.30-17.45. 
Vi kommer att tillämpa självanmälan. Ni bockar alltså själv av er på startlistan i god tid, så att vi 

ser att ni är på plats. Det kommer också att ske slumpmässiga stickprovskontroller av vaccination, 
chip och medlemsbevis. De ekipage som behöver uppvisa detta kommer att markeras på startlistan. 

Banvandring: kl 18.00. 

 
Kontakt: Sandra Engström , KirunaBHK@gmail.com eller 070-643 26 65. 
Mejl eller SMS i första hand. Ring vid mer brådskande ärenden. 
Eventuellt särskilt hinder med dispens meddelas i samband med anmälan.  
 
Meddela ev. löptik eller strykning i god tid! Löptikar startar sist. 
LÖPTIKAR hålls utanför planen tills det börjar närma sig start för ekipaget. 

 
Deltagare bör ha med sig: Hundens vaccinationsintyg, ev. tävlingslicens, lämpligt koppel att 
tävla i (ej sele, flexikoppel eller andra otillåtna koppel), bur och godis/leksak. Sitt eget 
medlemsbevis, stol och klädsel att anpassa efter väder och vind. 
 
OBS!! I enighet med gällande regelverk, ovaccinerade hundar samt hundar under 4 
månader får EJ vistas på tävlingsplatsen. Kom ihåg att ta med vaccinationsbevis även för 
icke tävlande hundar. Detta ska kunna uppvisas på plats. Hundarna ska även hållas 
kopplade på och omkring tävlingsplatsen! 
 
Vi kommer att ha fika till försäljning på plats. 
Betalning kan gärna ske via SWISH, annars endast med KONTANTER! 
Rosetter finns till försäljning. RLDN, RLDF, RLDA, RLDM & CERT: 50 kr/styck.  
Championatrosett 100 kr/styck. 
 
GLÖM INTE att plocka upp efter er hund! 
Försök hjälpa till att vårda området på och omkring tävlingsplatsen. Bajspåsar kommer att finnas 
till hands på plats. Rasta era hundar ordentligt utanför tävlingsplanen innan det är dags för er 
start.  Rastning på vår inhägnade gräsplan är förbjuden! Det finns ett motionsspår på andra sidan 
vägen från brukshundklubben dit man kan gå och rasta sin hund.  
 



PARKERING: Parkering är tillåten utanför Kiruna Brukshundklubbs gräsplan och klubbstuga. 
Det finns även parkeringar längre bort längs värmeverksvägen, samt intill Lombia Ishall.  
Parkering är EJ tillåten intill Kiruna Ridklubbs byggnader och hagar!! 

 
Vägbeskrivning till Kiruna Brukshundklubb: 

 
Om du kommer norrifrån: Följ väg E10 tills du kommer till en rondell. Sväng höger i rondellen 
(mot brandstationen). Längre in på vägen möts ni av en avspärrning och man kan där endast 
svänga vänster förbi brandstationen. Klubbstugan/tävlingsplanen ligger på vänster sida vid 
vägen, intill Kiruna Ridklubb. 
Om du kommer söderifrån: Följ väg E10 mot Narvik. Sväng vänster i 5:e rondellen och kör 
därefter som när man kommer norrifrån.  
 


