
 

 

 

Välkommen till Gagnef Floda BK:s officiella 

rallylydnadstävling i Insjöns ridhus 29-30 april  

2017 

 

 
 

LÄS PM så får du svar på många av dina frågor. 

 

Storlek på hunden Om du inte skrivit in hundens storlek i cm på SBK tävling så uppskattar vi om du gör det.  

 

Anmälan sker genom att du vid samlingen i samband med  banvandring meddelar inroparen att du är där. 

 

Banvandringar Varje banvandring är 8 minuter.Se schemat nedan så ser du hur klasserna är delade när det gäller 

banvandringar. 

 

Lunchrast På lördagen är det ca 30 minuters lunchrast på bana 2. Bana 1 har ingen lunchrast 

                     På söndagen är det ca 40 minuters lunchrast på bägge banorna mellan fortsättning och avancerad klass 

 

Enklare servering finns med ingång utifrån. Toalett finns vid serveringen. 

Pizzeria finns på gångavstånd Öppet lördag 11-22 och söndag 12-21 (ca 400 meter) och Brödmasen , även 

det på gångavstånd ute vid riks-70,  har mackor och fikabröd. Öppet lördag 8-13 Söndag stängt 
  

Prisutdelning blir på lördagen snarast efter att nybörjarklasserna är klara och därefter för mästarklasserna vid dagens 

slut. På söndagen blir det prisutdelning när fortsättningsklassen är slut och därefter vid dagens slut för avancerad klass. 

 

Protokoll  kan hämtas löpande under dagen vid sekretariatet i serveringen. Där finns också banskisser att hämta 

 

PM finns utlagt på www.sbktavling.se . Meddela strykningar och eventuella andra ändringar till Lena Dyrsmeds  

lenadyrsmeds@hotmail.com  Om du blivit uppflyttad och vill flytta upp dig så kontakta Lena Dyrsmeds!! OM det 

funkar (beror på antalet starter per domare) så får du göra det men vi kan inte garantera det i dagsläget. Meddela 

uppflyttning SNARAST! 

 

Resultatlistor kommer att finnas på SBK Tävling snarast möjligt och naturligtvis på plats på tävlingen. 

 

Startlistor kommer att publiceras på SBK Tävling ett par dagar innan tävlingen. Det startnr som står där gäller. 

 

Löptikar startar sist i alla klasser. Maila till lenadyrsmeds@hotmail.com om din hund löper! Börjar den löpa kvällen 

innan eller på tävlingsdagen så meddela det i sekretariatet direkt på morgonen eller skicka ett sms till 070-7424991 . 

OBS! Visa hänsyn!!! 

 

Blivande rallyskrivare kommer att förekomma på söndagen. 

 

Burar Det finns lite plats på den mycket trånga läktaren och mellan banorna kommer det att beredas plats för 

att sitta.  

 

Uppvärmd! Ridhuset är inte uppvärmd men vi hoppas på fint väder   

 

OBS!!!!! Plocka upp efter era hundar , både inne och ute och se till att dom inte kissar INOMHUS!  
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Glöm inte bort vaccinationsintyg,medlemskort, ev tävlingslicens och naturligtvis ett glatt humör ! 

Vaccinationskontroll kommer att ske via stickprov 

Medlemskontroll kommer att ske på de som inte är fullbetalande medlemmar i SBK eller de som inte skrivit in sitt 

medlemsnummer i SBK tävling. 

Vi har mailat dem som vi inte kunnat verifiera. Har du fått ett mail och inte verifierat ditt medlemskap innan tävlingen 

till tävlingssekreteraren så kan du gå in och visa upp dit medlemskort !  

 

Domare : Leif Borgenlöv , Monique Wrambeck och Chatrine Strandli 

Tävlingssekreterare: Lena Dyrsmeds 

 

OBSERVERA 
Mästarklassklass B är delad på B och C så är du anmäld i B så hamnar du i B eller C. 

 
INFO : Lena Dyrsmeds  070-7424991  lenadyrsmeds@hotmail.com          

 

                                  

Vägbeskrivning:  
Riksväg 70 norrifrån: Passera genom Insjön förbi Clas Olsson. Direkt efter Insjöns pizzeria tar du vänster. 

Ta andra vägen till höger mot Clas Olssons lager (Vabäcksvägen) Följ parkeringsskyltarna 

Riksväg 70 söderifrån: Ta första avtagsvägen till höger när du kommer fram till Insjön. Vägen precis före 

Insjöns pizzeria. Ta andra vägen till höger mot Clas Olssons lager (Vabäcksvägen) Följ parkeringsskyltarna 

 

Adressen till ridhuset är Vabäcksvägen 9  , Insjön 
 

 

Vi har lagt ner mycket jobb på att det ska funka för alla förare men blir det ändå 

något problem så prata med oss så löser vi det! Eftersom löptikar numera ska starta 
sist i alla klasser så kan det förstås bli ett problem men det får vi också lösa på plats! 

Det kan bli så att ni i så fall får ha 2 banor i huvudet samtidigt men så får det nog lov 
att bli. 
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HÅLLTIDER OCH STARTORDNING 
 

STARTLISTOR  FINNS UPPSATTA FRÅN :     Från kl   8.00 

 

FÖRSTA BANVANDRING/SAMLING BÖRJAR BÄGGE DAGARNA PÅ BÄGGE BANORNA KL 8.30  

 

Mästarklassen: Börjar tidigast kl 12.00 för nr 1-17 i mästarklass A  

                            Börjar tidigast kl 12.30 för nr 1-12 i mästarklass B 

 

Avancerade klassen:  Börjar tidigast kl 11.15 på söndagen 

 

LÖRDAG   SÖNDAG 
 

  

BANA 1     BANA 1  
Nybörjarklass A    Domare Monique  Fortsättningsklass A  Domare Monique   

Banandring  nr 1-18 8.30  Banvandring första halvan          8.30  

Nr 1-18 kör     Halva startfältet  kör     

Banvandring nr 19-35   Banvandring  andra halvan    

Nr 18-35 kör     Andra hälften av startfältet  kör    

Banbygge och prisutdelning  Banbygge och prisutdelning 

Mästarklass A    Domare Chatrine  Lunchrast  

Banvandring nr 1-17   Avancerad klass A    Domare Monique  

Nr 1-17 kör    Banvandring första halvan 

Banvandring nr 18-35   Halva startfältet  kör 

Nr 18-35 kör    Banvandring  andra halvan 

Banvandring nr 36-53    Andra hälften av startfältet kör  

Nr 36-53 kör    Prisutdelning  

Prisutdelning  

    

     

BANA 2    BANA 2  
Nybörjarklass B     Domare Leif  Fortsättningsklass B    Domare Leif  

Banvandring  nr 1-17 8.30  Banvandring första halvan          8.30 

Nr 1-17 kör    Halva startfältet  kör 

Banvandring nr 18-33   Banvandring  andra halvan  

Nr 18-33 kör    Andra hälften av startfältet  kör   

Banbygge och prisutdelning  Banbygge och prisutdelning   

Lunchrast     Lunchrast 

Mästarklass B    Domare Leif  Avancerad klass B     Domare Leif 
Banvandring nr 1-12   Banvandring första halvan   

Nr 1-12 kör    Halva startfältet  kör 
Banvandring nr 13-27   Banvandring  andra halvan 

Nr 13-27 kör    Andra hälften av startfältet  kör   

Mästarklass C     Domare Monique   Prisutdelning  
Banvandring  nr 1-25 

Nr 1-25 kör      

Prisutdelning     
 

Var banvandringarna delas kommer att markeras på startlistorna och på startnummertavlan vid inropet!! 

  
 

 

 


