
Välkommen till vår rallylydnadstävling den 9-10/11-2019! 

Tävlingen kommer att hållas på Färgelanda Ridklubb.  
Då dom själva har aktiviteter kommer vi preliminärt att starta tävlingen klockan 16.00 
på lördagen och 10.00 på söndagen. Tiderna kan ändras beroende på hur många 
anmälningar vi får in. 
 
Vi kommer att ha två banor igång samtidigt, vi gör så gott vi kan för att det ska vara så 
lite störning som möjligt runt och emellan banorna. En ingång till varje bana och 
uppvärmning sker utanför. 
 
Vid mer än 100 anmälda ekipage per dag kan lottning av reservplatser förekomma. 
 
För er som vill tävla med mer än en hund så försöker vi se till att ni har gott om tid på 
er att vara med på banvandringarna och har god tid emellan era starter. Märker ni på 
startlistorna att det blir kort om tid mellan era starter, kontakta då oss så ser vi till att 
lösa det. 
 
Rosetter finns till försäljning för er som får kvalificerande resultat eller CERT. Vi tar 60 
kronor styck för dessa. Titelrosetter finns också för 90 kronor styck. 
 
Domare är Maria Larsson & Louise Moberg Örn. 
 
Sista anmälningsdag är den 19 & 20/10-19 
Anmäl via sbktavling.se, betala gärna via DIBS på sbk tävling eller sätt in avgiften på 
vårt bankgiro 394-9757, glöm inte att fylla i referensummer och namn på betalningen. 

 

Vid frågor, kontakta: 
Maria Larsson på e-post: 
maria@larwass.se eller 
telefon: 0739-060633 

Hemsida: 
www.fargelandabhk.se 

mailto:maria@larwass.se


Vi ber er att visa respekt och hänsyn mot varandra då det 
kan vara trångt att komma in på bana B. Vi kommer att ha en 
inropare som håller ordning. 
 
Ni får gärna ha hundar med er både på läktaren och i 
cafeterian men vi vill inte att hundarna sitter och skäller. 
 
Hundarna skall hållas kopplade på hela området. 
 
Håll avstånd till hästarna så att de inte blir skrämda och ni 
får absolut inte gå in på avspärrat område, varken med eller 
utan hund. 
 
Plocka upp efter era hundar och släng påsarna i sopsäckarna 
utanför anläggningen. 
 
Anläggningen är rökfri, vi ber er att gå till rökrutan om ni ska 
röka. 

Kartan är inte skalenlig. 


