PM
Välkommen till
officiell tävling i rallylydnad nybörjarklass
fredagen den 12 januari 2018
Stall Björkbackegård i Njurunda

Anmälan från 17.00
Kom ihåg att ta med medlemsbevis, vaccinationsintyg och
registreringsbevis/tävlingslicens.

Samling 17.30

Ät, prata lite strunt
och trivs tillsammans
i cafeterian!

Vi har samling 17.30 och därefter banvandring och start. De två
tävlingarna kör vi direkt efter varandra i ena halvan av ridhuset.
Den andra kan vi använda till att värma upp på. Och då tar vi
förstås hänsyn till det tävlande ekipaget inne på banan så att alla
får en tävling utan störning.
Du som har löptik - Meddela oss innan du tar ut hunden ur bilen
så får du veta var du kan rasta och när du startar.

Tacobuffé – anmäl i senast
4 januari!

Startlista

Vi erbjuder tacobuffé för 80 kr
mot förbetalning via swish
till Lena Svelander,
070 – 408 00 22. Skriv TACO
och antal i ditt meddelande.

Priser, rosetter och prisutdelning

Gofika
Är du bara fikasugen har vi
gofika till vettiga priser!
Betala kontant eller med
swish.

Senast dagen innan tävlingen finns startlistan på SBK tävling.

Vi har prisutdelning när kvällens båda tävlingar är genomförda.
Våra fina rosetter delar vi ut till de pallplacerade med kvalificerande
resultat. Rosetter för kvalificerande resultat och titelrosetter för
diplom finns att köpa för 85 kr för den som vill. Betala med swish
eller kontant - och då är vi glada för jämna pengar.
Vi lottar också ut en anmälningsavgift till valfri rallylydnadstävling i
Njurunda under 2018.

Domare

Frågor och återbud

Lena Svelander

Kontakta tävlingssekreterare
Lena Engman
telefon 070 – 566 69 20

Platsen
Stall Björkbackegård, Baggböle 158 i Njurunda. Stallet ligger cirka
14 km sydväst Njurundabommen, stallbjorkbackegard.com
Ridhuset är isolerat och tempererat, aldrig kallare än +5 grader.

Vi ses i Baggböle fredag 12 januari 2018!
Njurunda brukshundklubb  njurundabhk.se


Så här hittar du Stall Björkbackegård
- Baggböle 158, Njurunda - stallbjorkbackegard.com
Du kan använda Google Maps, Eniro eller Hitta för att få vägbeskrivningen i mobilen.

Från Sundsvall

Från Gnarp, Hudiksvall

Från Sundsvall
kör söderut på E4an till Myre
– Restaurang Pink Ladies och Preem vid E4 (A)
1. Fortsätt 1,9 km söderut på E4
2. Följ skylt mot Ortsjön, Maj -sväng höger och kör 1,4 km
3. se nedan…
Från Gnarp (Hudiksvall)
1. Kör norrut på E4 cirka 18 km efter Gnarp
2. Följ skylt mot Ortsjön, Maj – sväng höger (vägen
svänger under E4an) och kör 1,7 km
3. se nedan…
Fortsätt här…
3. Sväng höger - kör 6,4 km
4. Sväng vänster in på Baggböle – kör 200 meter
5. Sväng höger – kör 50 meter.
6. Nu är du framme på Björkbackegård! (B) Välkommen!
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Vi sponsrar Njurunda Brukshundklubbs fredagstävlingar i Rallylydnad 2018

