
 

                    VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRA 

            RALLYLYDNADSTÄVLINGAR DEN  

                                 22 – 23 Juli 

                                                             2017 

 

                                     Plats: Sollefteå Brukshundklubb 

 

                                     Domare: Eva Cristensen 

 

                                                        LÖRDAG  

                                 *Anmälan och vaccination för Nybörjarklass  

                                                           8.30-8.55 

 

                                 *Samling och banvandring för Nybörjarklass   

                                                             9.00 

 

                                 *Samling och banvandring för Avancerad Klass:  

                                                            12.30 

 

                                                        SÖNDAG 

                                               * Anmälan från 8.30 

 

                                  *Samling och banvandring för Mästarklass  

                                                           9.00 

 

                                  *Samling och banvandring för Fortsättningsklass 

                                                          13.30 

                                    

                                              ”Tiderna är preliminära” 

                                                    Så kom i god tid! 

 

 Man anmäler sig genom att stryka över sitt namn på Startlistorna inne i Klubbstugan. 

Stickprov kommer att förekomma på vaccination , visa upp hundens vaccination i Köket. 

 

Lottad startlista kommer att publiceras på SBK-tävling dagen innan tävlingen. 

 

 

Prisutdelning: Sker efter att alla klasser är klara på förmiddagen respektive eftermiddagen! 



Prisrosetter delas ut till placering 1-3 och Championtiteln, men det finns möjlighet att byta ut den 

till en liten finare och större Championrosett till en kostnad av 40 kr. Man kan även köpa 

Kvalificeringsrosett, cert rosett och uppflyttnings rosett för 40 kr. 

Kom ihåg: Giltigt medlemskort, registreringsbevis/tävlingslicens, vaccinationsintyg,  och nånting 

att sitta på.  

Glöm ej: 

*Att meddela om du har löptik, helst innan tävlingen eller senast vid anmälan. Vänta med att ta ut 

eller rasta löptik innan du fått anvisningar om var rastning får göras. 

 

*Att lägga in din hunds mankhöjd på SBK-tävling. 

 

*Skriv in ditt medlemsnummer i SBK under ”din profil” i SBK-tävling. 

 

*Bärande av föremål till Mästarklass 

 

* Vattenskål och något att ligga på till hunden  

 

*Eftersom vårat vatten inte är drickbart ännu varken till fyrbent eller tvåbent så TA GÄRNA MED 

VATTEN. 

 

*Vi har swish, om du inte har det, ta med kontanter om du vill köpa någonting i serveringen.  

 

 

Servering  

Försäljning av toast, varmkorv, fika och dryck kommer att finnas på plats.  

  

Rastning  

Visa Hänsyn och Plocka upp efter hunden! 

 

LÄMNA INGA HUNDAR I VARMA BILAR! 

 

Vägbeskrivnig: 
  

Hitta till Sollefteå Brukshundklubb 

   

Adress 

 Övergård 120 

 881 93 Sollefteå 

Observera att adressen ovan går till vår brevlåda, INTE till klubbstugan! 

 Brevlådan står vid Distriktsveterinärerna ca 600m från klubbstugan. 

 Om Du befinner dig vid vår brevlåda så kör mot Kramfors på rix90, efter ca 600m ligger 

klubben på höger sida. 

  

GPS koordinater 

 63.152810, 17.329698 

 +63° 9' 10.12", +17° 19' 46.91" 

 



 
  

Väg 1 från söder: rv87 från Graninge och Långsele, fortsätt förbi brandkår och 

sjukhus, rakt fram i rondellen på rv90, ca 5km, på höger sida , FRAMME! 

 Väg 2 från söder: rv90 från Kramfors och Härnösand, ca 3km efter hastighetskamera 

i Tjäll finns Sollefteå Brukshundklubb på vänster sida! 

 Väg 1 från norr: rv90 från Junsele, ta höger i första rondellen, fortsätt över bron och 

håll höger vid andra rondellen, följ vägen till en tredje rondell, ta 3e höger i denna 

(följ rv90), ca 5km, på höger sida ligger klubben! 

 



 
 

 Från Sollefteå: när du ser en skylt där det står Distriktsveterinär till vänster, fortsätt ca 

600m så ligger Sollefteå Brukshundklubb på höger sida av rv90. 

 Från Kramfors och Härnösand: 3km efter hastighetskamera i Tjäll ligger Sollefteå 

Brukshundklubb på vänster sida. 

   



 



 
 

 Vid frågor eller om du vill meddela om löptik eller strykningar 

                                            så kontakta gärna: 

 

 

Angelica Lamell  076-1155239     

Eva Medin           073-8210661 

Rallylydnadssektorn@sollefteabhk.se 

Hoppas att ni kommer få en rolig helg med eran hund hos oss på Sollefteå Brukshundklubb och låt 

vädergudarna vara med oss ☺☺☺☺ 

 

                Varmt välkommen och lycka till! 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                 


