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Sundsvalls brukshundklubb välkomnar dig till 
Officiell Rallylydnadstävling 16 september 

Domare: Jeanette Nordqvist och Lena Svelander 
Startordning: Finns på sbktävling den 15 september. 

 

Söndag 16 september 
Nybörjarklass A + B Avanceradklass A + B  
Banvandring 08:15     Lunch Banvandring 14:00 
 
Fortsättningsklass A + B Mästarklass A + B 
Banvandring 11:00 Banvandring 14:00

 
Tävlande i nybörjar- och fortsättningsklass delas upp i hälften och börjar tävla på varsin bana. 
Vilken bana du börjar att tävla i presenteras på tävlingsdagen. Avancerad- och Mästarklass går 
parallellt, tävlar du i båda klasserna tävlar du först i Mästarklass i lugn och ro, därefter blir det 

banvandring och tävling i Avancerad.  
 

 
 

 
OBSERVERA att alla tider är cirkatider 

 



 

Övrig information 

Innan tävling 
Vägbeskrivning finns på www.sundsvallsbhk.se/hitta-hit.  
Medtag vaccinationsintyg, medlemsbevis och stamtavla/tävlingslicens. 
Boende går bra att boka på klubbens hemsida, där finns både rum att hyra och plats för 
husvagn/husbil.  
Mankhöjd skall vara ifylld på sbktävling. 
Återbud meddelas omedelbart om ni av någon anledning inte kommer att kunna tävla. 
Återbetalning sker endast vid läkar- eller veterinärintyg, alt. uppvisning av hund.  
Löptik anmäler du fort som möjligt. Löptikar ska vistas och rastas på anvisat område före 
och efter start, fråga sekretariatet vid ankomst innan du tar ut din tik. 

  

Under tävling 
Anmälan öppnar 07:30 och görs vid ankomst genom att markera dig själv på startlistan 
som sitter på anslagstavlan vid ingången till gula huset. Stickprov kommer att ske. Ni som 
har ert namn markerat kontaktar personal som sitter vid ett bord i köket inne i gula huset. 
Cafeteria med lättare servering och lunch kommer att hållas öppen. Vi tar jämna kontanter 
eller Swish 123 100 78 55.  
 

 

Efter tävling 
Prisutdelning sker efter både A och B tävlingarna är klar i varje klass. 
Rosetter kommer att finnas till försäljning. 

 
 

Vid frågor kontakta 
 Tävlingssekreterare: Jennie Lindqvist på 0761-146 196 eller rally@sundsvallsbhk.se 

Vi kommer att fotografera under dagen och lägga ut på sociala medier, vill du INTE 
vara med på bild, säg till  vid anmälan.  

 

 
Välkommen och lycka till! 
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