
 

Välkommen till Söderköpings Brukshundklubbs  

officiella Rallylydnadstävling 1 oktober 2017 
 

 Vi kommer att ha prisutdelning efter respektive klass 

 

Särskilt pris utdelas till Distriktsmästaren  

(utses i Mästarklass och kräver SBK-medlemskap) 

 

Och även till Söderköpings BKs Klubbmästare (i alla 4 klasserna)  

 

 

 

 

 

Fortsättningsklass 
 

Samling & banvandring: 

 08:30 

 

Domare: 

 Therese Arvestrand 

 

Nybörjarklass 

 
Samling & banvandring 

 09:00 

 

Domare: 

 Annelie Frejås 
 

Mästarklass 
 

Samling & banvandring: 

 Startnr 1-15 ca 12:00 

Startnr 16-30 ca 13:40 

 

Domare: 

 Therese Arvestrand 

 

Avancerad klass 
 

Samling & banvandring: 

 Ca 12:30 

 

 

Domare: 

 Annelie Frejås 

 



 

Vi har skrivare som ska examineras vilket gör att det kan ta något längre tid mellan varje start och 

det hoppas vi att ni har överseende med.  

Måste du lämna återbud eller vet att din tik löper på tävlingsdagen är vi mycket tacksamma om du 

meddelar Ann Loorents, 070-738 5323  (ann.loorents@gmail.com) det så snart som möjligt så hon 

kan justera startlistorna.  

 
Anmälan, medlems- och vaccinationskontroll görs inne i klubbstugan, där du även kan hämta 

banskiss, senast 15 min innan respektive banvandring.  

Om du har en löptik måste du anmäla det innan du tar ut hunden ur bilen så du kan bli anvisad 

rastplats och uppvärmningsplats.  
 

Servering finns där vi erbjuder lunch, smörgåsar och fika.  
 

 

Om du får förhinder eller har frågor, kontakta i första hand: 

 tävlingssekreterare Ann Loorents, 070-738 5323  ann.loorents@gmail.com 

eller tävlingsansvarig Annelie Frejås 070-3008278  annelie.frejas@telia.com 

 

 

Vägbeskrivning: 
OBS!! Var noga med vägbeskrivningen!! Det har hänt att tävlande hamnat i Linköping av 

någon anledning! 

 

Från söder: (Västervik): E22, 3 km norr om Söderköping sväng vänster mot Mariehov. 

Från norr: (Norrköping) E22 mot Söderköping. Efter ca 12 km ta höger mot Mariehov. 

Från väster: (Linköping) Väg 210, när du kommer till Söderköping ta E22 mot Norrköping efter ca 

3 km sväng vänster mot Mariehov. 

Efter avfarten från E22 är det endast ca 200 m till första avtagsvägen åt vänster.  

Söderköpings brukshundklubb ligger på vänster sida några hundra meter längre fram.  

 

 
 

Lycka Till! 
 
 

 

 

 

 

mailto:annelie.frejas@telia.com


SPONSORER:  

  
 Ingela Karlsson  

 Kennel Delphiniums/ThinaJohansson 

 Annette Nordenstad 

 Sofia Svensson 

 Lotta Östlund 

 

              
 

                

  

 
 

 

 


