
SKÄRGÅRDSCUPEN 
I RALLYLYDNAD 
Boka helgen den 31 augusti - 1 september! 

Nynäshamns brukshundsklubb bjuder in till en rallyhelg i 

skärgårdsmiljö för alla mästarklassare, en cup med möjlighet till 6 

officiella starter fördelat på 2 dagar. Vi har möjlighet att ta 50 

ekipage/startklass. Du kommer också kunna anmäla ett lag och 

vara med på lagtävlingen. Cupfinalbana som är inofficiell kommer 

anordnas på söndagen och kommer att bedömas av flera domare. 

Prisutdelningen för både cupen och lagtävlingen kommer att ske på 

söndagen. Låter det kul, boka dig redan nu på SBK-tävling! 

Mer information se nästa sida 

 

RALLYHELG! 

____ 

6 MÄSTARKLASS 

STARTER! 

 ____ 

LAGTÄVLING! 

____ 

Final! 

____ 

CUP 

VINNARE! 
 

 

NYNÄSHAMN  

 
Nynäshamn ligger ca 30min från 

Stockholm och Södertälje. 

~ 
Tips på boende i närheten; 

vackra Nynäshavsbad, 
Skärgårdshotellet, Nynäsgården, 
Lövhagen, Nicksta camping och 

Quality Hotell Winn i Haninge. 

 

 
 



 Cupen: 

Cupen har äran att presentera våra fantastiska domare som ställer upp under helgen; Lollo Hernander, Linda Penttilä, 

Lotta Carlberg och Lottie Gerdlind. 

Vinnaren från varje klass går vindare till finalen som är på söndagen efter det att alla klasser är klara. Finalbanan bedöms 

av flera domare och är inofficiell. Poängen från alla domarna räknas samman och vi hoppas då kunna utse cupens 

vinnare, om det ändå skulle vara lika mellan vinnarna kommer vi titta på den som haft högsta vinnarpoäng poäng på 

officiella starterna i helgen. 

Vi utlovar fina priser till cupvinnaren. 

Lagtävling: 

Är du intresserad att delta i vår lagtävling? Då skall ni skall vara 3 ekipage var av minst 2 personer. En hund får endas 

delta i ett lag. Alla ekipage i laget måste ha minst en start under helgen. Alla lagets poäng under helgen räknas samman 

under och delas med antal starter. Prisutdelning för lagen sker på söndagen efter alla tävlingar. VI tar en anmälningsavgift 

för laget som är endast 60kr.OBS! 60kr/lag. 

Vi utlovar fina priser till lagvinnarna. 

Anmäl ditt lag senast den 20/8, genom att maila in ert lagnamn, ekipage (förare och hundar) till nynasrally@hotmail.com  

samt swisha 60kr/lag till 0706626836 (Anette Björkman Bergström) med ert lagnamn. 

Boende hos oss och grillmys: 

Det finns möjlighet att ställa upp sin husvagn eller tälta. Ni kommer då ha tillgång till toalett och vatten och vissa delar i 

köket. Kaffe och mackor finns att köpa på morgonen. Vi kan tyvärr inte erbjuda el-platser. Vi tar en liten kostnad för 

platserna 50:-/tält och 100:-/husvagn, för hela helgen. Anmäl både tältplats och husvagnsplats till nynasrally@hotmail.com 

och swisha avgiften till 0706626836 (Anette Björkman Bergström) 

På lördag kväll efter kl 18.00 kommer vi att tända gillen och ni kan ta med vad ni vill gilla/ät och dricka så kan vi sitta vid 

klubbstugan tillsammans. 

Lottning och startlistor: 

Vi kommer max att kunna ta 50 ekipage/startklass, vid fler ekipage lottar vi, de som blivit bortlottade kommer att meddelas 

via mail och genom startlistan på SBK-tävling. Vi kommer sista veckan innan tävlingen att ändra på startordningen på de 

som fått en plats, så att tävlingen kommer att flyta på så smidigt som möjligt. Vi kommer att försöka minimera ändring av 

höjden på hindren. Vi kommer att köra tre banor parallellt. 

Tävlingsdagen starttider: 

Preliminärt kommer tävlingen starta kl 09.00 båda dagarna, anmälan kommer att kunna göras utanför klubbstugan från 

8.15, stickprov kommer att göra för att kontrollera vaccination och klubbmedlemskap.   

 

VÄLKOMNA!  
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