
PM officiell rallylydnadstävling Visby brukshundklubb 2018 

Lördag 28 juli nybörjarklass och avancerad klass 

Söndag 29 juli fortsättningsklass och mästarklass  

Anmälan 
Anmäl dig vid sekretariatet som ligger bredvid 
klubbstugan. Anmälan görs senast 15 minuter 
innan banvandring. Tänk på att alla tider är 
cirkatider utom anmälningstiden. Kom i god 
tid. För tider, se nästa sida. 

Samling 
Vid klubbstugan 10 minuter före banvandring. 

Startlistor 
Preliminära startlistor finns publicerade på SBK-
tävling. Ändringar kan ske på grund av löptikar 
och strykningar. De slutgiltiga startlistorna 
kommer att finnas på tävlingsdagen och 
uppsatta vid klubbstugan. 

Ta med 
Vaccinationsintyg, registreringsbevis/ 
tävlingslicens, medlemsbevis och ett glatt 
rallyhumör! 

Löptikar 
Meddela oss omgående om din tik löper. På 
tävlingsdagen, vänta med att ta ut din hund ur 
bilen tills ni har anmält er, så att vi kan tala om 
för dig var du kan rasta din hund. 

Parkering 
Parkering finns i anslutning till klubbhuset. Vid 
fullsatt parkering kan bilen ställas längs vägen. 

Toalett  
Toalett finns inne i klubbstugan.  

Kafeteria 
I klubbstugan serveras lättare förtäring, kaffe 
och kakor. Du kan betala med swish eller 
kontanter.   

Rastning 
Rasta inte hunden inne på klubbområdet. Glöm 
inte att plocka upp efter er hund! Tänk på att 
hålla era hundar kopplade runt tävlingsområdet 
om ni inte tränar eller tävlar med er hund. 

Prisutdelning 
Prisutdelning sker efter avslutad klass, så 
snart sekretariatet är färdig med resultaten. 

Flytta upp till högre klass 
Får du ett kvalificerande resultat i första starten 
på lördagen kan du flytta din andra start till 
nästa klass på söndagen. Gå då in på SBK 
Tävling och flytta upp din hund och meddela 
sedan sekretariatet så snart du kan.  
Obs! Vi tar inga efteranmälningar. 

Upplysningar/kontaktperson 
Mona Klasarve 0708-90 94 68, 
mona.klasarve@gmail.com eller Karolina Ross 
073-687 26 33, karolinaross@hotmail.com 

Bra att veta 
Tävlingen är även ett KM för Visby BK, samt DM 
för Gotland (mästarklass). 

Titelrosetter för samtliga klasser finns i ett 
begränsat antal till försäljning.  
 

Skott 
Skott kan förekomma då det ligger en skjutbana 
några kilometer bort. 

 
Våra sponsorer 
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Vägbeskrivning 
Visby BK, Västerhejde Nunnesiken, 621 99 Visby 
 
Från Visby kör färjeleden och i andra rondellen 
ta väg 142 mot Hemse. Sväng höger mot 
Stenkumla. Kör ca 1 km och sväng sedan 
vänster vid skylt ”Brukshundklubb”. Kör ca 150 
m. Visby BK ligger på höger sida. 

 
Koordinater 
Lat: N 57° 35' 30.10 Long: E 18° 17' 11.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖRDAG 28 JULI 
Nybörjarklass 

Bana A  
Domare: Liselott Gerdlind 
Banvandring 09.00  
 
Bana B 
Domare: Louise Hernander 
Banvandring ca. 11.00 

 
Avancerad klass  
Bana A 
Domare: Liselott Gerdlind 
Banvandring 11.00 
 
Bana B 
Domare: Louise Hernander 
Banvandring ca 13.00 
 

 

 

 
 

OBS! Notera att fortsättningsklassen och 
mästarklassen går parallellt på söndagen med 
banvandring kl. 09.00 för båda klasser. 

SÖNDAG 29 JULI 
Fortsättningsklass 
Bana B 
Domare: Louise Hernander 
Banvandring 09.00 
 
Bana A 
Domare: Liselott Gerdlind 
Banvandring ca 12.30 

 
Mästarklass 

Bana A 
Domare: Liselott Gerdlind 
Banvandring 09.00 
 
Bana B 
Domare: Louise Hernander 
Banvandring 12.30 
 
 

 


