
NORDMALINGS BHK hälsar 
Välkommen till våra  

Officiella rallylydnadstävlingar 
 18-19/8 2018 

 PM 
Plats: NBHK:s Klubbstugan Olofsfors (se vägbeskrivning nedan) 
 
Domare: Emma Pettersson 
 
Kontaktuppgifter: Iren Olofsson 070/3794933, säkrast via mail iren62voff@hotmail.com 
 
Ta med: Medlemsbevis, vaccinationsintyg samt ev. tävlingslicens 
 
Återbud: Meddela oss omedelbart om ni av någon anledning inte kommer att tävla denna 
helg. (Vi har tävlande på reservplats). 
 
Anmälan: Anmälan görs genom att ni vid ankomst markerar er själva på startlistan som sitter 
på anslagstavlan. 
 
Stickprov på vaccination och medlemskap kommer att ske. Ni som ska visa upp detta till 
tävlingssekreteraren är markerade med en stjärna vid startnumret. 
 
Löptik: Meddela snarast ifall din tik löper. Rastning av löptik sker efter grusväg till höger i 
korsningen. Löptik startar sist i alla klasser. 
 
Prisutdelning: Sker när både klass A och B är klara i respektive klass. 
Rosetter till pallplacerade.  
Diplom- och championat rosetter kan köpas för 50 kr. 
Cert rosetter 30 kr. 
 
Startlistor: Publiceras på sbktavling ca två dagar före tävlingen. 
 
Fikaförsäljning: Varma mackor, smörgåsar, fikabröd, kaffe, läsk m.m. 
Betalning: Ni kan betala med swish eller jämna pengar. 
 
Vägbeskrivning: 
Norrifrån. Sväng höger av E4:an vid avfart vid Resecentrum/Cirkel K macken. Sväng direkt 
höger mot ridskola/Olofsfors. Efter ca 2 km kör rakt fram i fyrvägskorsning. Kör genom 
Olofsfors och ta höger efter parkeringen. Direkt när åkrarna tar slut så sväng vänster in på 
grusväg mot klubben. 
 
Söderifrån: Sväng höger av E4:an vid Rödvikens Camping. Ta vänster i första rondellen och 
kör rakt fram i rondell två mot Olofsfors. Vid fyrvägskorsning ta vänster. Kör genom Olofsfors 
och ta höger efter parkeringen. Direkt när åkrarna tar slut så sväng vänster in på grusväg 
/klubben. 

mailto:iren62voff@hotmail.com


Övrigt: Skott kan förekomma då vi har en skjutbana ca 2 km bort. Hur mycket ev skott hörs 
beror på väder och vind. 
OBS! VARNING FÖR ORM SÅ HÅLL KOLL PÅ ERA HUNDAR VID RASTNING ETC. 
 
 
HÅLLTIDER: LÖRDAG 18/8 
 
Anmälan från 08.00.  
NKL: 
Samling 08.50 
Banvandring  NKL A     09.00     19 starter 
därefter 
Banvandring  NKL B                    18 starter 
 
Prisutdelning NKL 
 
Lunchpaus 
 
Samling AKL  12.00  därefter    OBS! Klassen börjar inte före denna tid men kan bli senare.. 
Banvandring AKL  ca 12.10         11 starter 
därefter 
Banvandring AKL B                        7 starter 
 
Prisutdelning AKL 
 
HÅLLTIDER: SÖNDAG 19/8 
 
Anmälan från kl. 07.30.  
FKL: 
Samling kl. 08.30 
Banvandring FKL A   kl. 08.40      14 starter 
därefter 
Banvandring FKL B       16 starter 
 
Prisutdelning FKL 
 
Lunchpaus 
 
Samling  MKL  11.30 OBS! Klassen börjar inte före denna tid kan kan bli förskjuten. 
Banvandring ca 11.40 MKL A       11 starter 
därefter 
Banvandring MKL B       11 starter 
 
Prisutdelning MKL 
VÄLKOMMEN!! 


