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Officiell Rallylydnad i Nybörjarklass lördag 19 augusti 2017 

Anmälan med vaccinationskontroll: Öppnar kl 8.30 och stänger kl 9.30 då vi har samling.  Vi 
sitter vid klubbstugan och tar emot.  

Startlistor: Preliminära startlistor finns publicerade på SBK tävling. De kan bli ändrade om vi får 
in många löptikar och strykningar. De slutgiltiga startlistorna kommer att finnas på 
tävlingsdagen och uppsatta vid klubbstugan. 

Ta med: Vaccinationsintyg, registreringsbevis/tävlingslicens, medlemsbevis och ett glatt 
rallyhumör.  

Löptikar: Meddela oss omgående om din tik löper. På tävlingsdagen, vänta med att ta ut din 
hund ur bilen tills ni har anmält er, så att vi kan tala om för dig vart ni kan vara. 

Rastning: Inne på klubbområdet rastar vi inte våra hundar. Utanför grindarna finns det fina 
promenadvägar som sträcker sig runt klubbområdet. Glöm inte att plocka upp efter er hund! 
Vatten till hundarna finns i vattenkran utomhus mellan lilla stugan och klubbstugan. Tänk på att 
hålla era hundar kopplade runt tävlingsområdet! 

Cafeteria: Servering finns med fikabröd, smörgåsar, hamburgare, korv och annat smått och 
gott. Kontanter eller swisch. 

Upplysningar/kontaktperson: Tel: Towe 070 745 0742 e-post: rallysodertalje@hotmail.se 

Obs! Skott kan förekomma på närliggande skjutbana.               

Parkering: Finns vid klubbstugan som är till för funktionärer och för tävlande i mån av plats. Vid 
behov finns större parkering på en stor gräsäng som finns efter vägen på höger sida innan man 
kommer fram till klubbstugan. 

Domare: Caroline Svärd 
 
Nybörjarklass       
Anmälan från 08.30 – 09.30 
Samling vid klubbstugan 09.30 
 
Banvandring delas in i 2 grupper men båda grupperna går före tävlingens start. 
 
Första banvandringen för grupp 1 kl 09.45 
Grupp 1 är de med startnr 1-16 
Andra banvandringen för grupp 2 kl 10.00 
Grupp 2 är de med startnr 17-32 
Första start 10.15        
 

  

mailto:rallysodertalje@hotmail.se


Vägbeskrivning/Plats: Södertälje Brukshundklubb. Om du söker via hitta.se anger du Olofsskog, 
Södertälje i rutan ”var”. 

Koordinater: 59.21102,17.56959 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar er hjärtligt välkomna till vår rallytävling! 

Specialpriser för Bästa rallyhund av bruksras, Bästa rallyhund av icke 
bruksras, Bästa rallydebutant och Bästa hemmaekipage! 
 

Vi tackar Södertälje hundhall och 
Djurmagazinet för sponsrade priser! 
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