
 

 

VÄLKOMNA TILL VÅR OFFICIELLA RALLYLYDNADSTÄVLING  

DEN 27 OKTOBER 2018! 
 

ANMÄLAN sker på Klubbhusets Veranda senast 15 minuter före banvandring. Vaccinationsintyg, 

registreringsbevis/tävlingslicens och medlemskort uppvisas. 

Allmän information kommer att ges vid Klubbstugan 5 minuter innan banvandring. 

 

LÖPTIK Glöm inte att meddela innan tävlingen om ni har löptik! 

Ni som har löptikar kommer att få parkera på ett särskilt markerat område, och få särskilda anvisningar 

vid anmälan var ni ska rasta hundarna, så ta inte ut hunden från bilen innan ni fått anvisningarna.  

 

STARTLISTOR publiceras i SBK-Tävling den 14 oktober 2018 på kvällen.  

OBSERVERA att startlistorna kan ändras fram till start beroende på om alla kommer eller om man har 

löptik. Samtliga tider är cirkatider, så var på plats i god tid. 

 

DOMARE: Linn Aasen domare A och Lena Mattsson, domare B. 

 

Fortsättning A 

Startnummer   1 – 13 Banvandring kl.09.00 Första start c:a kl.09.25 

Startnummer 14 – 25 Banvandring kl.10.45 Första start c:a kl.11.10  

 

Fortsättning B 

Startnummer   1 – 12 Banvandring kl.09.00 Första start c:a kl.09.25 

Startnummer 13 – 25 Banvandring kl.10.45  Första start c:a kl.11.10  

    Prisutdelning när klassen är klar 

LUNCH ca kl.12.35 – 13.20 

 

Mästare A 

Startnummer   1 – 13 Banvandring kl.13.25 Första start c:a kl.13.50 

Startnummer 14 – 25 Banvandring kl.14.40 Första start c:a kl.15.05 

 

Mästare B 

Startnummer   1 – 13 Banvandring kl.13.25 Första start c:a kl.13.50 

Startnummer 14 - 25 Banvandring kl.14.40  Första start c:a kl.15.05 

    Prisutdelning när klassen är klar 

Tävlingsansvariga/Sekreterare: 

Barbro Axelsson:  Mobil: 0733-40 88 40,  Mail: barbro@irishtullamores.se 

Maria Norrbom:  Mobil: 070-992 61 69, Mail: maria.norrbom@gmail.com 

 

Ni som inte kan vara kvar till prisutdelningen men vill ha ert protokoll, ta då med ett frankerat 

kuvert så skickar vi protokollet, eventuella priser skickas ej. 

 

SERVERINGEN kommer att vara öppen hela dagen. Där finns kaffe, te, varm choklad, smörgåsar, 

kaffebröd, glass, godis, mm att köpa.  

Betalning sker både med kontanter eller med swisch nr 12 30 93 96 78. 

 

 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!! 


