
 

Inbjudan 
Välkommen till Rally på Jul 
Officiell tävling i rallylydnad, alla klasser, 
dubbla starter. 
Annandag Jul 2019 på Timrå Ridstadion 

platsen plats Orten 

 
Fira jul med oss! 
När julmaten är slut(?) och granen 
redan börjat barra… kom då till oss och 
tävla om julklappen du inte fick! Vi 
bjuder in till rallylydnad, alla klasser, 
dubbla starter.  
 
Det blir julstämning de luxe med glögg 
och pepparkakor, tomteluvor och 
marschaller. Som pricken över i är alla 
priser inslagna som julklappar med rim 
och allt. Köket serverar såklart 
skinkmackor, köttbullemackor och lite 
annat smått och gott. 

Frågor? 
Undrar du över något kan du slå en 
signal till Lena Sjöberg på telefon 070-
527 41 96. 

Anmälan  
Välkommen att anmäla dig på 
SBKtavling.se senast den 4 december. 

 

När? 
Tävlingen går av stapeln på Annandag Jul, den 26 december 2019. 
Nybörjar- och avancerad klass går direkt på morgonen. Fortsättning och 
mästare därefter, fördelat i två ridhus. Tidsplanen är preliminär! 

Var? 
I år kommer vi att hålla till på Timrå Ridstadion i Bergeforsen. Där finns det 
två uppvärmda ridhus, cafeteria med fönster mot båda manegerna och 
gott om parkeringar. Anläggningen är handikappanpassad, men ridhuset 
har “normalt” ridhusunderlag. 

Hur? 
När vi förra året arrangerade Rally på Jul för första gången kunde vi inte 
drömma om att vi skulle få så många anmälningar. Vi var då tvungna att 
lotta bort väldigt många. I år har vi dubblerat både lokalerna och antalet 
domare och hoppas att alla som vill ska kunna beredas plats att tävla, men 
om antalet anmälda överskrider ca 50 st/domare kommer vi att lotta enligt 
regelbokens anvisningar. 

PM och startlistor  
PM publiceras på SBK Tävling 14 dagar före tävling och startlistor senast 
dagen före. 

Prisutdelning  
Prisutdelning sker efter varje klass, då båda tävlingarna för klassen är klara. 
Till de pallplacerade med kvalificerande resultat/cert delar vi ut våra fina 
rosetter samt foderpriser. Vi har även rosetter för kvalificerande resultat, 
titel och cert till försäljning. De kostar 85 kr/st. Vi har även några 
megastora certrosetter för 130 kr. Blir din hund champion hos oss så bjuder 
vi på rosetten! 
Från prisbordet får de främst placerade välja sin julklapp själva. 

Domare  
Fyra domare kommer att tjänstgöra under dagen.  
Dessa är Emil Falk, Emma Sjödin, Lena Svelander och Jenny Näslund.  
Antalet domare anpassas efter antalet anmälningar.  
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Njurunda Brukshundklubb  njurundabhk.se 

Varmt välkommen! 


