
Mönsterås Brukshundklubb 

 
hälsar dig och din hund välkomna till rallylydnadstävling 

lördagen den 19 augusti 2017 
 

Anmälan från kl. 07.30 i sekretariatet.  Tänk på att ni måste anmäla er senast 20 minuter 
före banvandringen startar. Startnummer finns på SBK tävling. 
 
Plats: Klubbstugan Smedtorpet 

Frågor/återbud: Lena Hemmingsson, tel. 070-5891595, e-post:hemmingssonlena@telia.com 

! Tiderna är bara cirkatider! 

Nybörjarklass A  

Domare: Günter Ortscheid 

incheckning öppen till: kl. 8.20 

banvandring:  kl. 8.40  

första start:  kl. 09.00  

Mästarklass B  

Domare: Günter Ortscheid 

incheckning öppen till kl. 12.30 

banvandring: kl. 12.50 

första start:  kl. 13.10 

Mästarklass A  

Domare: Carina Thulin 

incheckning öppen till kl. 08.40 

banvandring: kl. 09.00 

första start  kl. 09.20  

Nybörjarklass B  

Domare: Carina Thulin 

incheckning öppen till: kl. 12.30 

banvandring: kl. 12.50 

första start:  kl. 13.10

 

 Preliminära startlistor finns publicerade på SBK tävling, de kan bli ändrade om vi får in många löptikar. De 

slutliga startlistorna kommer att finnas på klubben på tävlingsdagen. 

Incheckning: från klockan 7.30, sekretariatet finns inne i klubbstugan. Självklart kan man ”trilla” in under 

hela dagen och registrera sig att man är på plats! Så ni som tävlar senare under dagen, behöver inte vara där 

redan på morgonen.  

Löptikar: Meddela oss omgående om din tik löper. På tävlingsdagen, vänta med att ta ut din hund tills ni 

har anmält er, så att vi kan tala om för er var ni kan vara. Väljer du att inte tävla med din löptik, så får du 

självklart tillbaka pengarna. Löptikar får starta sist i nybörjarklass! 

Ta med: Vaccinationsintyg, registeringsbevis/tävlingslicens och giltigt medlemskort. Ha det redo vid 

anmälan, då vi kollar ALLAS vaccination/reg.bevis/tävlingslicens och medlemskap. 

Förtäring: Vår servering med kaffe, dricka och goda smörgåsar är öppen under dagen. Vi har Swish. 

 

Varmt Välkomna! 

 



 

vägbeskrivning 

GPS Koordinater: N 57° 5.185', E 16° 28.906' 

Från söder (Kalmar) passera Mönsterås och efter ljussignalen på E22, kör 5,2 km. 

Ta av första högersvängen för att korsa E22 efter avfarten till Mönsterås Bruk. 

På andra sidan E22, ta första vägen till vänster. 

 

Från norr (Oskarshamn): passera Emån och fortsätt tills ni har passerat avfart till Åserum. Direkt efter (100 

m.) kommer avfarten till klubben åt höger. Ta första vägen till vänster. 

 

 

 

 

 

 


