
PM till officiell 
rallylydnadstävling 22 april 

2018 
 
 
Plats: Rögers hundtjänst,  
Upplagsvägen 26 Bergnäset Luleå 
Domare: Anette Söderlund 
Tävlingssekreterare: Linnéa Alainentalo 
 
Anmälan sker senast 09:30  
 
Banvandring startar 15 minuter efter anmälan stängt.  
Mellan A och B kommer vi ha en lunchpaus och sedan kommer B 
klassen att köra igång efter lunch. Prisutdelning sker sist på dagen.  
 
Startlista finns på SBKtävling, vänligen håll koll på startlistan då 
ändringar kan ske fram till start.  
Har du löptik - meddela oss så snart som möjligt!  
Meddela oss även så snart ni kan om ni får förhinder för deltagande.  

Rastning av hund sker på lämplig plats och självklart plockar vi upp 
efter oss. Vänligen låt ej er hund rastas just utanför lokalen.   

OBS!  Eftersom det är ont om plats inomhus rekommenderar vi er att ha 
hunden i bilen då ni inte tävlar, inga burar får sättas upp inomhus. 
Endast de som tävlar och nästkommande ekipage får vara inne i 
lokalen. Alltså inga andra hundar! Uppvärmningsdel kommer att finnas 
i lokalen. Det är ok att ta in hund fram tills banvandring börjar för att 
känna av miljön. Vi respekterar de tävlande på planen och vi vill inte att 
man springer i dörren så att det stör. Inropare kommer finnas vid 
dörren för att hjälpa till med detta.  

Det kommer finnas möjlighet att köpa enklare mat, dryck och hembakt 
fika.  Rosetter finns även att köpa vid diplom och cert/championat. 
Betalning sker kontant eller via swish.   

Vid frågor: tavling@lulehu.se eller Frida Larsson: 076-837 90 61 

   



Kom ihåg: Inomhusskor, Registreringsbevis, vaccinationsintyg, 
medlemsbevis och ett glatt humör. 

Denna tävling är en kvaltävling till Agria rallylydnad cup för dig mellan 
6 och 25 år och har giltigt medlemskap i Sveriges hundungdom. När du 
anmäler dig på plats, meddela då om du vill delta i ARC.  

 

 

 

 

 

 

 
 


