
PM 

Uddevalla Brukshundklubb 

Önskar er välkomna till officiell 

RALLYLYDNADSTÄVLING 

19 augusti - 2017
Plats: Uddevalla BHK, Ugglehult 

Domare:  Birgitta Elgh – Nybörjarklass, Fortsättningsklass 

  Sandra Freij – Mästarklass, Avanceradklass 

Tävlingssekreterare: Peter Hyttinen 

 Ni anmäler er närvaro/att ni vill starta på listor uppsatta inne i glasverandan. 

Är ni försenade måste ni höra av er så vi vet att ni kommer!  

 

 

Klass Anmälan senast Banvandring Domare 
Nybörjare  

startnr 1-11 
8.30 9.00 Birgitta Elgh 

 

startnr 12-22 8.30 ca 9.15 Birgitta Elgh 

Mästare 

Startnr 1-15 
8.30 9.00 Sandra Freij 

 

Startnr 16-31 8.30 ca 10.30 Sandra Freij 

Prisutdelning   Lunch 

Fortsättning 

Startnr 1-11 
12.00 ca 12.30 Birgitta Elgh 

 

Startnr 12-22 12.00 ca 12.45 Birgitta Elgh 

Avancerad 

Startnr 1-18 
12.30 ca 13.00 Sandra Freij 

Prisutdelning    

Observera att tiderna är preliminära! Alla tider utom senaste 

anmälningstiden kan ändras under tävlingens gång så håll koll på din tur! 



 Banvandringen består av domargenomgång och ca 8 minuters egen banvandring 

Första start efter andra banvandringen. I mästarklass ca 5 minuter efter vardera 

banvandring  

Prisutdelning 

Sker efter att klasserna har kört färdigt 

Rosetter 

Om ni får ert tredje kvalificerande resultat, eller har det sen innan, finns fina 

RLD-  och Championatrosetter att köpa i klubbstugan!   

Banskisser 

Vi tänker på miljön och delar inte ut banskisser i handen. Vi kommer att sätta 

upp banskisser på området på flera ställen. Om någon av särskilda skäl behöver 

en pappersskiss, säg till i förväg - 5 kr/skiss 

Startlistor 

Startlistor publiceras på SBK Tävling tidigast torsdagen innan tävlingen samt 

sätts upp på anslagstavlan vid klubbstugan på tävlingsdagen. Var observanta på 

att ändringar kan ske fram till tävlingsdagen och strykningar kan ske samma dag 

 

Löptikar: 

Rastas på anvisad runda och har egen uppvärmningsbana.  

Löptikar startar sist i alla klasser, kontakta oss snarast om din tik löper eller 

förväntas löpa under tävlingsdagen 

 

Kom ihåg att ta med: 
Giltigt vaccinationsintyg (stickkontroller sker) samt ert bästa humör   

Vi önskar er alla stort Lycka till! 

 

För frågor kontakta:                                    

Kerstin 073-4040833 (gärna sms) eller mail                           

kerstin.granath@uddevallabhk.com 

 

  
Cafeteria kommer att finnas i klubbstugan under dagen! 

Smörgåsar, korv med bröd och fika finns att köpa 

OBS. Vi tar emot swish och kontanter! 

 



 

 

 

 

 

Vägbeskrivning:  
 

Från Munkedal: Tag av vid Torp-motet. Ta vänster i rondellen 

mot Vänersborg/Trollhättan (centrum). Ta av vid Kuröds-motet 

sväng höger mot Östra Uddevalla. Kör ca 1 km rakt fram och 

skylt visar vänster mot Brukshundklubben. Följ sedan skyltar.  

 

Från Göteborg: Tag av vid Lerbo-motet och håll höger mot väg 

44/172. Sväng av vid Råsseröds-motet , fortsätt mot Uddevalla 

och tag av vid Kuröd-motet. Sväng vänster mot Östra Uddevalla. 

Fortsätt rakt fram ca 1 km och skylt visar vänster mot 

Brukshundklubben. Följ sedan skyltar.  

 

Från Vänersborg/Trollhättan: Sväng av vid Råsseröds-motet, 

fortsätt mot Uddevalla och tag av vid Kuröd-motet, sväng vänster 

mot Östra Uddevalla. Fortsätt rakt fram ca 1 km och skylt visar 

vänster mot Brukshundklubben. Följ sedan skyltar. 

GPS koordinater till Uddevalla BHK  

WGS 84 (lat, lon): N 58 grad 19' 47.10",  

E 11 grad 58' 33.22"  

Decimal (lat, lon): 58.32975, 11.97589  

RT90 (X, Y): 6473765, 1275722 

 


