
 

Inbjudan till officiella tävlingar i rallylydnad 

Nu kör vi igen!  
Fyra fredagskvällar 2020 

Alla klasser med dubbla starter på Stall 
Björkbackegård Njurunda 

Välkommen till Njurunda 
Brukshundklubbs vintriga 
kvällstävlingar med 
tacomys! 
I serveringen kommer vi att ha 
tacobuffé för 80 kr mot förbetalning 
via Swish ‐ och såklart även annat 
gofika till vettiga priser. Mer info 
kommer i PM:et.  

Ät, prata lite strunt och trivs 
tillsammans i cafeterian! Betala med 
swish eller så jämna pengar som 
möjligt.  

Kom och tävla, titta och 
fika eller bara ha 
trevligt!  
Vi kör samma vinnande koncept som 
förra vintern ‐ tävla, umgås och ha 
mysigt! Vill du inte tävla är du varmt 
välkommen som åskådare!  

Frågor? 
Undrar du över något kan du kontakta 
Lena Sjöberg på telefon 070‐527 41 96. 

Övernattningsrum  
På anläggningen finns möjlighet att 
hyra övernattningsrum, bra för dig 
som kommer långväga ifrån. 
Kontakta Marie Uppling telefon 070 
– 517 34 69 

 

När, var, hur? 
 fredag 24 januari ‐ nybörjarklass ‐ anmälan senast 2 januari  
 fredag 21 februari ‐ fortsättningsklass ‐ anmälan senast 30 jan 
 fredag 6 mars ‐ avancerad klass ‐ anmälan senast 13 februari 
 fredag 20 mars ‐ mästarklass ‐ anmälan senast 27 februari 

Samling varje tävlingskväll kl 17.30 På Björkbacke gård inne i ridhuset, som är 
isolerat och tempererat, aldrig kallare än +5 grader. Björkbacke ligger i Baggböle 
cirka 15 km sydväst om Njurunda.  

Du anmäler dig på sbktävling.se. Eftersom SBK byter betalsystem under årets början 
tar vi till denna tävling emot anmälningsavgift till vårt bankgirokonto med nummer 
5364‐4498 alternativt Swish med nummer 123 682 75 13, ange referensnumret du 
får vid anmälan, så att vi kan hitta dig! 

Antal deltagare och lottning 
Om vi får fler anmälningar än en domare kan döma så försöker vi ordna en 
domare till och köra två parallella banor.  

PM och startlistor  
PM med tider för samling och tävling publicerar vi på SBK tävling så snart vi 
kan efter att anmälningstiden har gått ut. Startlista kommer att finnas 
senast dagen före tävlingen.  

Priser och prisutdelning 
Vi har prisutdelning när båda tävlingarna för klassen är avslutade. I år har vi 
ett lite annorlunda upplägg med priserna, då generösa sundsvallsföretaget 
Hund.se sponsrar samtliga deltagare med en fin goodiebag. De pallplacerade 
kommer utöver denna att erhålla foderpriser från Happydog. Vi delar ut fina 
rosetter till de som är pallplacerade med kvalificerande resultat. Du kan själv 
köpa dina rosetter för kvalificerande resultat, titelrosetter för diplom, cert 
och championat.  
Ett pris till ”Kvällens Kanon” sponsras även det av Hund.se och går till det 
ekipage som har sammanlagt högsta poängen från de båda klasserna. 

Varje tävlingskväll lottar vi också ut två anmälningsavgifter till valfri 
rallylydnadstävling i Njurunda under 2020. 

Domare  
Jenny Näslund.  

 

Njurunda Brukshundklubb  njurundabhk.se 

 
Varmt välkommen! 

 


