
Motala Brukshundklubb  

hälsar Er välkomna 

Varmt välkomna till vår officiella tävling i rallylydnad  

söndagen 22 januari 2017 i Motala Ryttarförenings ridhus.  

Dagens priser sponsras utav 

 

Anmälan Senast 15min innan resp. samling/banvandring 

uppe i sekretariatet (finns uppe i cafeterian 

mellan läktarna).  

Sekretariatet/ridhuset öppnar kl 06:30. 

 

Samling/Banvandring  Mästarklass A1  

Grupp 1 (nr 1-17)  kl 07:30 - 07:45 

Första start  ca kl 07:50 

Grupp 2 (nr 18-34) kl 09:10 - 09:25  

Första start  ca 09:30 

Grupp 3 (nr 35-51) kl 10:50 - 11:05  

Första start  ca kl 11:10  

 

Mästarklass B1  

Grupp 3 (nr 35-51) kl 07:30 - 07:45 

Första start  ca kl 07:50 

Grupp 1 (nr 1-17) kl 09:10 - 09:25 

Första start  ca 09:30 

Grupp 2 (nr 18-34) kl 10:50 - 11:05 

Första start  ca kl 11:10 

 



Mästarklass A2 

Grupp 1 (nr 1-17)  kl 12:30 - 12:45 

Första start  ca 12:50 

Grupp 2 (nr 18-33)  kl 14:45 - 15:00  

Första start  ca 15:05 

Grupp 3 (nr 34-50)  kl 16:30 - 16:45  

Första start  ca kl 16:50 

 Mästarklass B2 

Grupp 3 (nr 34-50)  kl 12:30 - 12:45 

Första start  ca 12:50 

Grupp 1 (nr 1-17)  kl 14:10 - 14:25  

Första start  ca 14:30 

Grupp 2 (nr 18-33)  kl 15:50 - 16:05  

Första start  ca kl 16:10 

 

OBS! Alla tider är ungefärliga, så tänk på att vara på plats i god tid. 

Domare   Mia Skogström (Mästarklass A1) 

   Jan-Olof Andersson (Mästarklass B1) 

   Günther Ortscheid (Mästarklass A2) 

   Marketta Mokko (Mästarklass B2) 

Prisutdelning sker efter resp. klass så snart det är färdigräknat 
Har du bråttom hem och inte vill vänta på prisutdelningen så kan Du lämna ett adresserat kuvert 

(med frimärke) i sekretariatet så skickar vi hem dina protokoll och ev. vinster. 

Kom ihåg! Ta med registreringsbevis, vaccinationsintyg, 

giltigt medlemsbevis, apporteringsföremål, 

din hund och ett soligt humör! Hunden måste vara 

ID-märkt, stickprovskontroller görs! 

Om du inte kan delta på detta prov eller vill avstå din reservplats ber vi dig att så snart som möjligt 

meddela tävlingssekreteraren så att vi kan bereda plats för annan tävlande. 

 

Tävlingssekreterare: Nina Varblane 0736347599 ninavarblane@hotmail.com 

På tävlingsdagen når ni oss på nummer 0736347599 från ca kl 06:00 

mailto:ninavarblane@hotmail.com


LÖPTIK?  Meddela tävlingssekreteraren snarast så 

att vi kan justera startlistorna! 

Var vänlig uppehåll er på den vänstra läktardelen 

Lämna fikakorgen hemma, cafeterian kommer att vara öppen, där säljs det fika, 

godis och lättare smårätter (som smörgåsar, korv, pizza/paj och piroger)  

Stöd gärna Motala Ryttarförening med detta! 

 

Hundar är välkomna uppe på läktarna och inne i cafeterian. Använd gärna burar ni som har. 

Publik får placera sig uppe på läktarna, endast de som ska tävla får vara inne på 

tävlingsområdet på resp. tävlingsbana eller uppvärmningsytan. Detta för att undvika trängsel 

och oordning inne på tävlingsområdet.  

Det kan bli trångt och tidsschemat är lite pressat, men om vi alla hjälps åt, är ute i god tid till 

banvandringarna och bemöter varandra på ett trevligt sätt så kommer dagen att bli bra för 

samtliga inblandade. Visa hänsyn mot varandra, särskilt till de som är inne på 

tävlingsbanorna och var snälla mot våra funktionärer, många ställer upp som funkis för 

första gången och på sin lediga tid för er skull. 

Rastning sker utanför ridhuset och parkeringen. SAMTLIGA plockar upp efter sina hundar 

och slänger sina påsar på lämpliga ställen (t.ex sopkorgar, uppsatta soppåsar). 

Vi kommer att ha cert-, RLD M och championatrosetter till försäljning. Dessa kostar 40-60kr 

styck. Vill du köpa en rosett så ta med så jämna pengar som möjligt då vi har begränsat med 

växel. Swish funkar bra! 

 

Hjärtligt välkomna och stort 

lycka till! 

  

Bilder och resultat från tävlingen kan komma att 
läggas ut på klubbens hemsida och Facebooksida. 
Vill du inte att ditt namn/bild ska finnas med var 
vänlig och meddela det till tävlingssekreteraren. 



Hitta hit: 

GPS: N 58° 33.360', E 15° 0.912' (Medevivägen 104) 

 

Från Linköping (väg 34):  
Följ riksväg 34 förbi Borensberg mot Motala. Vid 
första trafikljuset, sväng höger in på Metallvägen 
mot Bråstorp/Varamon. Fortsätt rakt fram genom 
två rondeller. Kör rakt igenom korsningen där det 
blir 50km/h. I nästa korsning följ skylt ”Torvsätter, 
Ridhus” till höger, in på Medevivägen. Ridhuset 
ligger mitt emot Bad&Värme. 

 

Från Örebro (rv 50 N):  

 Följ riksväg 50 mot Motala. Tag sedan avfart 

trafikplats ”Motala norra” och sedan tredje avfarten 

in på Metallvägen. Sväng vänster i första korsningen 

in på Medevivägen (skyltat Torvsätter Ridhus). 

Ridhuset ligger mitt emot Bad&Värme. 

 

Från Jönköping/Vadstena (rv 50 S):  

 Följ skyltar mot Örebro/Askersund.  Tag avfarten vid 

trafikplats ”Motala norra” och sedan direkt höger in 

på Metallvägen. Sväng vänster i första korsningen in 

på Medevivägen (skyltat Torvsätter Ridhus). 

Ridhuset ligger mitt emot Bad&Värme. 

 


