
 
Välkomna till dubblerad kvällstävling i 
rallylydnadstävling i avancerad klass 

23 april 2018 på SBK:s Göteborgsavdelningen  

 
Tävlingsledare: Lotta Olson eller lotta.olson@ncc.se
Meddela oss vid förhinder, eller ring om något är oklart.

Sekretariat finns i klubbhuset
Anmälan från klockan 17.00. Det finns en deltagarlista i sekretariatet där du stryker över ditt namn och där
finner du även banskiss. Slumpvis kontroll av vaccination, id-märkning samt medlemskap. Det kommer att
finnas en markering på startlistan för den som ska visa. Ta med ditt medlemsbevis och vaccinationsbevis
samt registreringsdokument till sekretariatet.

Starttider
Vi börjar banvandring 18.00 och första start beräknas vara 18.15
Preliminär startordning
Klockan 18.15   ca. klockan 19:50
Avancerad A 1 startnummer 1-13 Banvandring Avancerad B 1 start nummer 1-13
Avancerad B 1 startnummer 14-27 Banvandring Avancerad A 1startnummer 14-29
 
När de första grupperna är färdigbedömda tar domarna en kort paus och därefter ny banvandring 

Startnummer kan ändras beroende på strykningar och/eller löptik.   
 

Domare: Mia Skogström och Eva Svanstedt 
Lottning görs så att alla kan göra två starter utan att det krockar  
Prisutdelning och resultat 
Poängen anslås på startlistor så snart sekretariatet har färdigställt protokollet.  
Prisutdelning sker efter klassens slut i klubbhuset. 
Det kommer att finnas titelrosetter till försäljning. Betalning gärna med swish. 
 

Cafeterian är öppen 
 I cafeterian kan du köpa kaffe, dricka, smörgås eller kakor mm.  
 
Allmän information 
Vår parkering har begränsade ytor så därför vill vi att ni tänker på att parkera så nära varandra som det går, 
så vi får plats med alla bilar.  

Löptikar 
Meddela oss snarast om din tik löper. På tävlingsdagen, vänta med att ta ut din hund tills ni har anmält er, 
så att vi kan tala om för er var ni kan rasta och värma upp. 

Hitta till oss 
Vägbeskrivning finns på hemsidan. 
http://www.sbkgoteborg.se/Kontakt_1 
 

OBS! Skott kan förekomma när som helst under tävlingsdagen då klubben ligger nära 
flera skjutbanor. 

 
 
 
 

Varmt välkomna och lycka till på tävlingen 


