
 

 
PM 

Officiell Rallylydnadstävling Annandag Påsk måndag 22 april 2019 
DUBBEL MÄSTARKLASS 

Arrangör Helsingborgs Brukshundsklubb 
 

Du är varmt välkommen till vår officiella rallytävling! 
 
Startlistor publiceras på SBK Tävling senast under måndagen den 15 april. (Vi har haft 
svårigheter att publicera Startlistorna – de finns nu under PM-fliken) 
 
ANMÄLAN Du bockar av dig själv på Startlistorna som finns  upplagda i Cafeterian senast 20 
min innan SAMLING/BANVANDRING för respektive klass!  OBS! Startlistorna kan komma att 
ändras pga t ex löptikar. 
 
Vi har slumpvis färgmarkerat en del namn på Listorna!  Om Ditt namn är färgmarkerat, kontakta 
Sekretariatet. 
 
SEKRETARIATET öppnar kl 08.00! 
 

DOMARE Förmiddag  Eftermiddag 

Leif Borgenlöv   A 1 &   A 2 

Nalle Ortscheid   B 1 &   B 2 

Beatrice Palm   C 1 &   C 2 

 

SAMLING/BANVANDRING Grupp Grupp Grupp 

Kl 09.00 A 1 B 1 C 1 

Ca Kl 12.30 A 2 B 2 C 2 

 
Viss tidsförskjutning kan ske under tävlingsdagen. 
 
   

PRISUTDELNING efter  det att Klass A 1, B 1 & C 1 är avslutade.  Därefter Lunchpaus. På 
eftermiddagen prisutdelning när Klass A 2, B 2 & C 2 är avslutade! 

 
 
 
STARTER  Det kommer att finnas en Inropare som hjälper till att hålla koll på startnumren. Du 
har ditt start nr kvar oavsett strykningar eller löptikar. 
 
PROTOKOLL Vi delar inte ut några protokoll under tävlingens gång – tack för att ni respekterar 
detta. Har du inte möjlighet att stanna – lämna ett kuvert med namn, adress och klassen du 
tävlat i och vi postar ditt protokoll till dig. 

. 



OBS!  Löptik meddelas arrangören så snart som möjligt, dock senast vid anmälan.  Löptikar 
startar sist i alla klasser. 
 
Vid begäran behöver du kunna visa upp: Vacc intyg, Reg bevis/tävl lic samt giltigt medlemskort 
för den klubb du tävlar för! 

 
Under tävlingsdagen har vi vår fina cafeteria öppen. Betalning kontant eller via Swish 
Vi säljer även championat-rosetter - pris 100 kr (kontant eller Swish). 
 
Huskatten Sture bor i klubbstugan och rör sig fritt i området. 
Inga skjutbanor finns i området vid tävlingsplatsen. 
 

 

 

Kontaktpersoner 
Kersti Tufvesson  070-7812481 kersti.tufvesson@gmail.com 

Christina Ekman-Ljungström 070-4218201 christina.elj@gmail.com 
  

 

 

Vägbeskrivning : 

Så hittar du oss 
Helsingborg Brukshundklubb ligger på 
Kennelvägen vid Laröd, mellan väg 
111 och Sofiero. Kör ni på väg 111 och 
svänger mot Laröd/Sofiero så kommer 
ni snart att se en skylt till oss på er 
högra sida. Kommer ni istället från 
Sofiero, kör mot Höganäs, så ser ni 
skylten på vänster sida. 

 

 

 

Hjärtligt välkomna 

Rallygruppen 

Helsingborgs BK 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Helsingborg Brukshundklubb Telefon: 042-94 130 Plusgiro: 29 09 56-2 
Kennelvägen 31    Bankgiro: 264-8095 
255 91 Helsingborg    Org.nr: 843000-9533 
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