
PM Tävling 30/9–2017 

Nynäshamn Brukshundklubb hälsar Dig och din hund välkomna till vår rallylydnadstävling med dubbla 
starter i nybörjarklassklass. 

 
LÖRDAG 30 september 
 

Nybörjarklass A 
Anmälan i klubbstugan 8.30-9.10 
 

 Nybörjarklass B 
Anmälan i klubbstugan 8.30-9.10 

 
A 

Domare: Linda Penttilä 
 

Gemensam banvandring A1-20 kl. 9.30 
Banvandring 8min startnummer 1–9 
Banvandring 8min startnummer 10–20 
Första start ca:10.00 
 
Gemensam Banvandring A21-41 ca:11.30 
Banvandring 8min startnummer 21–30 
Banvandring 8min startnummer 31–41 
Första start ca:12.00 
 
Prisutdelning ca: 14.00 

 B 
Domare: Caroline Svärd 

 
Gemensam banvandring B 19–36, kl. 9.30 
Banvandring 8min startnummer 19–25 
Banvandring 8min startnummer 26–36 
Första start ca:10.00 
 
Gemensam Banvandring B1-18 ca:11.30 
Banvandring 8min startnummer 1 – 8 
Banvandring 8min startnummer 9 – 18 
Första start ca:12.00 
 
Prisutdelning ca: 14.00 

 
 

OBS! Anmälan gör du genom att stryka ditt namn på listor som kommer att finnas i klubbstugan. 
Tiderna är preliminära, endast samlingen och den första gemensamma banvandringstiden är fasta 

och innebär att vi inte kommer att starta tidigare. De andra tiderna är ca tider så håll dig 
underrättad, förseningar kan förekomma. 

 
 
Samling vid klubbstugan 15 min innan din första banvandring.  
 
Banvandring och tävlingsupplägg: Vi kör båda banorna parallellt, så du kommer först gå banvandring 
på ena banan och sedan tävla där, efter halvlek byter du bana. 
 
Startlistor och Kontroll: Startlistorna kommer att finnas på SBK Tävling ca en vecka innan tävling, 
observera att de kan ändras ända fram till start.  
På tävlingsdagen anmäler du dig i klubbstugan genom att stryka dig på listan.  Vi kommer att ta 
stickkontroller genom en stjärnmarkering på vissa ekipage på startlistan, dessa ekipage skall då kunna 
uppvisa vaccinationsintyg, registrering/tävlingslicens samt medlemsbevis för tävlande klubb. 
Banskisser kommer att finnas utskrivna och delas ut i samband med att du anmäler dig. 
 
Löptik: Har du en löptik, så meddela oss gärna så snart som möjligt och allra senast då du anmäler dig på 
tävlingsdagen. Ta inte ut tiken ur bilen innan du anmält dig. Ni kommer att hänvisas till markerat område. 
Enligt nya reglerna startar löptik alltid sist, det innebär att det kan tajt mellan båda banorna. 



 
Vatten: Vi har rinnande vatten och vattentoaletter. 
 
Servering: Servering kommer vara öppen hela tävlingsdagen. Vi kommer att ha grillen öppen från kl. 
11.00. Vi kommer också ha lättare förtäring och fika. Du får inte missa inte våra rallybakelser.  Vi kommer 
också ha vegetarisk alternativ och laktos och glutenfria rallybakelser.  
Vi tar endast swish och kontanter. 
 
Rosetter: Vi har stora och fina RLD N titelrosetter till försäljning. 
 
Prisutdelning sker efter samtliga starter. Har du ingen möjlighet att stanna på prisutdelningen kan du 
lämna in ett adresserat och frankerat kuvert, så skickar vi hem domarprotokollet till dig. 
 
Återbud: Meddela strykningar och eventuella andra ändringar till Denise Karlsson eller Veronica 
Lindgren  nynasrally@hotmail.com  eller sms till mobil: 0703148401 
 
 

 
Hitta hit:  

Du finner en vägbeskrivning också på vår hemsida (www.nynasbk.se). 
Om du får svårt att hitta på tävlingsdagen ring 0703 – 14 84 01. 

 
Med bil från Stockholm, Södertälje och Ösmo: 
Kör förbi Ösmo mot Nynäshamn på riksväg 73 
Sväng av vid Älgviksavfarten mot Nynäshamn N. 
Sväng höger mot Torö/Herrhamra/Nynäshamn över järnvägsbron 200m. 
Sväng höger mot Torö/Herrhamra och följ vägen i 800m. 
Sväng höger vid skylten Björsta Källa och brukshundklubben 
Sväng höger vid trevägskorsningen i slutet av vägen. 600 m 
Parkeringen ligger intill tävlingsplatsen. 
 
Kommunalt 
Ta buss 783 eller 858 och gå av i Älgviken.  
(För tider se SL:s hemsida) 
Därifrån går man vägen mot Torö/Herrhamra i drygt 1km sedan finns en skylt 
med Brukshundklubb in på en grusväg. 
Totalt tar det ca 20 minuter att gå. 

 
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 
58.947161, 17.900998 

Vi önskar er varmt välkomna och ett stort  
LYCKA TILL! 

 
 Glöm inte att ha roligt med din hund!!  

 
Tävlingen sponsras av 
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