
Inbjudan till  
 
 
 
 
 

Rallylydnadstävling  
 

”Rally By Night” 
 

2019-07-05 
2019-07-06 

 
Falkenbergs BK bjuder in till dubbeltävling i dagarna två med 200 starter per 
dag fördelat mellan alla klasser. Vid många anmälningar kommer det att 
lottas om platserna.  Regler och anvisningar för hur lottning går till hittar du 
på www.brukshundklubben.se   
 
Passa på att komma till oss och tävla maximalt 4 gånger – få med dig 4 officiella 
resultat hem! Tävlingarna kommer hållas kvälls/nattetid så hundarna inte 
kommer att behöva anstränga sig i det fina och varma sommarvädret vi 
kommer att få samt att matte och husse får tid att tillbringa en stund på 
stranden. 

 
Vi beräknar att börja ca 16.00 båda dagarna.  

 
Domare (listan uppdateras allteftersom fler domare blir klara) 
 
Fredag 
Janne Andersson  
Mia Skogström  
Eva Svanstedt 
Susanne Klug 
Karin Holst 
Petra Nilsson 
 

Lördag 
Marie-Louise Segvall 
Sofie Remgren 
Filip Ertzinger 
Anna Krüger 
Pia Sävner  
Maria Carlsson 



Tävlingen hålls på Falkenbergs Brukshundklubb, som ligger belägen nära Skrea 
Strand och bland annat Skrea Camping– passa på att boka ert boende redan 
idag. Det går inte att övernatta på klubben, detta gäller även husbilar och tält. 
 
För tips på hundvänliga boenden:  
https://www.falkenberg.se/upptack/sova-over/hundvanliga-boenden.html  
Fyra klasser kommer vara igång i stort sett samtidigt under kvällarna. Alla 
klasser går på den stora planen – Appellplanen. Det kommer finnas anvisningar 
var publik får befinna sig samt var tält får vara uppsatta. Parkering sker på 
anvisad plats!  

 
 
 
 

 
Ett fint och fullt prisbord utlovas. Det kommer att finnas en försäljningsbod där 
det kommer finnas allt från smörgås och godis till lättare måltid/grillat. Det går 
bra att betala med Swish om ni råkar glömma kontanterna hemma!  

 
Vi förväntar oss att ni som kommer och tävlar vill lämna vårt fina område precis 
i det fina skick som ni kom till – ALLA plockar upp efter sina hundar så väl på 
planerna, i skogen, rastrundan och i den fina inhängande rastgård som finns 
bakom klubbstugan. Naturligtvis lämnar ni inte er hund i en varm bil utan ser 
till att vovven har svalka, gott om vatten och trivs bra i sommarvärmen.  
 
Satsar du på få ditt sista godkända resultat och vill ha en rosett måste du 
anmäla detta när du skriver in dig hos sekretariatet.  
 
Vi vill även passa på redan nu att påminna alla som inte anmält sin hunds 
mankhöjd i SBK tävling att göra detta så fort som möjligt – ett måste om du 
ska tävla i fortsättning och uppåt! Kolla också att du har rätt kontaktuppgifter 
på SBK-tävling, annars blir det svårt för oss att nå er med information. 
 
Har du som förare dispens? Tänk på att du måste meddela oss dina speciella 
behov i samband med att du anmäler dig eller absolut senast när tävlingen 
stängs för anmälan.  Scanna in eller fotografera dispensen och mejla den till 
oss! Görs inte detta kan du inte vara säker på att domaren anpassar banan. 

 
Kontakta rallylydnad@falkenbergsbk.se eller ring Carola på tfn. 073-154 59 83 
vid frågor eller funderingar.  

https://www.falkenberg.se/upptack/sova-over/hundvanliga-boenden.html
mailto:rallylydnad@falkenbergsbk.se
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Vägbeskrivning  
 

Från Göteborg 

Sväng av på trafikplats 50 från E6/E20. Efter avfarten sväng 
vänster mot Falkenberg i rondellen, väg 150.  
Efter ca 3 kilometer kommer Carlsbergs Bryggeri på höger 
sida och Arla på vänster sida. Sväng vänster direkt efter Arla 
mot Skrea. Kör ca 1,5 kilometer så ligger Brukshundklubben 
på höger sida. 
Välkommen! 
  

Från Malmö 

Sväng av på trafikplats 50 från E6/E20. Efter avfarten sväng 
vänster mot Falkenberg, väg 150. Fortsätt genom rondellen 
efter motorvägen. 
Efter ca 3 kilometer kommer Carlsbergs Bryggeri på höger sida och Arla på vänster sida. Sväng vänster direkt 
efter Arla mot Skrea. Kör ca 1,5 kilometer så ligger Brukshundklubben på höger sida. 
Välkommen! 
  

Från Torup 

När du kommer fram till Shell Select Skrea Backe (trafikplats 50) fortsätt på väg 150. Fortsätt genom rondellen 
efter motorvägen. 
Efter ca 3 kilometer kommer Carlsbergs Bryggeri på höger sida och Arla på vänster sida. Sväng vänster direkt 
efter Arla mot Skrea. Kör ca 1,5 kilometer så ligger Brukshundklubben på höger sida. 

 
 

Det går att ta sig till Falkenbergs BK med kollektivtrafiken. Gå in på 
www.hallandstrafiken.se för mer info.   

 

http://www.hallandstrafiken.se/
http://www.falkenbergsbk.se/Media/Get/655/vagbeskrivning.jpg

