
 

 

 

Välkommen till Gagnef Floda BK:s officiella 

rallylydnadstävling i Mockfjärds ridhus  24-25  

november  2018 

 

 
 

LÄS PM så får du svar på många av dina frågor. 

 

Storlek på hunden Om du inte skrivit in hundens storlek i cm på SBK tävling så uppskattar vi om du gör det.  

 

Anmälan sker genom att du vid samlingen i samband med  banvandring meddelar inroparen att du är där. 

 

Banvandringar Varje banvandring är 8 minuter efter domarens genomgång. Se schemat nedan så ser du hur 

klasserna är delade när det gäller banvandringar. 

 

Lunchrast kommer det att bli i ca 30 minuter (se schemat nedan när) 

 

Servering finns med enklare servering En toalett finns i serveringen och en precis innanför stora ingången på 

kortsidan som är mot parkeringen. 

  

Prisutdelning blir på lördagen efter Nybörjarklasserna och för Mästarklasserna i slutet på dagen.  På söndagen blir 

det prisutdelning efter Fortsättningsklass A och B är klar och sedan för Fortsättningsklass C när den är klar. För 

Avancerade klasserna är det prisutdelning vid dagens slut. Alla prisutdelningar är uppe i serveringen.  

 

Protokoll  kan hämtas löpande under dagen. Banskisser kommer att finnas tillgängliga för alla att hämta ut. Ni hittar 

allt detta i serveringen. 

 

PM finns utlagt på www.sbktavling.se . Meddela strykningar och eventuella andra ändringar till Lena Dyrsmeds  

lenadyrsmeds@hotmail.com  Om du blivit uppflyttad och vill flytta upp dig så kontakta Lena Dyrsmeds snarast!! Vi 

kan inte garantera att det går att flytta upp sig till söndagen då det kan dra ut på tiden och vi har flyg/tågtider att passa 

för domarna. 

 

Diplom/championatrosetter finns att köpa mot kontant betalning alt swish 

 

Resultatlistor kommer att finnas på SBK Tävling snarast möjligt och naturligtvis på plats på tävlingen. 

 

Startlistor kommer att publiceras på SBK Tävling ett par dagar innan tävlingen.  

 

Löptikar startar sist i alla klasser. Maila oss snarast om din hund löper! Börjar den löpa kvällen innan eller på 

tävlingsdagen så meddela det i sekretariatet direkt på morgonen eller skicka ett sms till  070-7424991 

OBS! Visa hänsyn!!! 

 

Burar finns plats för uppe på läktaren ovanför serveringen.  

 

Ridhuset är inte uppvärmt men har hyfsad temperatur. Det kan bli lite kallt om man sitter still så ha med dig 

varmt till dig och hunden. 

 

 

http://www.sbktavling.se/
mailto:lenadyrsmeds@hotmail.com


Parkering Det finns en grusparkering utanför ridhuset. Man kan dessutom parkera på gräsparkeringen med 

infart längst bort på grusparkeringen. Det går också bra att parkera på asfaltsparkeringen mittemot infarten 

till ridklubben. Absolut förbjudet att parkera någonstans på vägen in till klubben. Lastbilar måste kunna 

komma in och tanka där! 

 

OBS!!!!! Plocka upp efter era hundar , både inne och ute och se till att dom inte kissar INOMHUS! Och håll 

dörrarna stängda så mycket det går för att inte släppa ut värmen! OBS!!!!!!! 
 

 

Glöm inte bort vaccinationsintyg,medlemskort, ev tävlingslicens och naturligtvis ett glatt humör ! 

Vaccinationskontroll kommer att ske via stickprov 

Medlemskontroll kommer att ske på de som vi inte kan verifiera medlemskap på via SBK tävling .Har du inte skrivit 

i ditt medlemsnummer i SBK tävling, är medlem i annan klubb än SBK-klubb eller medlem i SBK via en HU-klubb så 

uppmanas du att gå och visa medlemskort. 

 

Domare :  Margareta Åhs, Denise Lundholm och Christer Mårtensson 

  

Tävlingssekreterare: Lena Dyrsmeds 

 
INFO :    Lena Dyrsmeds  070-7424991  lenadyrsmeds@hotmail.com          

       

 

                                  

Vägbeskrivning:  

Från Djurås/Borlänge/Rättvik Ta vänster i rondellen i Mockfjärd. Åk över älven och järnvägen. Fortsätt ca 

1 km så ligger ridklubben på vänster sida precis efter Bigero. 

Från Vansbrohållet: Ta höger i rondellen i Mockfjärd. Åk över älven och järnvägen. Fortsätt ca 1 km så 

ligger ridklubben på vänster sida precis efter Bigero. 
 

 

Adressen du kan slå in på gps:en är Industrivägen 31, Mockfjärd 
 

 

 

 

                                         
 

 

 

 

OBS!! Mästarklass B (lördag) är delad på B och C så du får titta på SBK 
tävling vilken klass du hamnat i.  
 

 

 

mailto:lenadyrsmeds@hotmail.com
http://www.waggitt.co.uk/acatalog/Oops_Sorry.html


HÅLLTIDER OCH STARTORDNING 
 

FÖRSTA BANVANDRING/SAMLING BÖRJAR:  Lördag kl 8.30 och Söndag kl 8.00  

 

Banvandring för mästarklass A nr 1-22 samt B på lördagen börjar inte före kl 11.30 

Banvandring för mästarklass A nr 23-44 samt C på lördagen börjar inte före kl 14.00 

Banvandring för avancerad klass på söndagen börjar inte före kl 11.30 

 

LÖRDAG   SÖNDAG 
 

  

BANA 1     BANA 1  
Nybörjarklass A Domare Denise  Fortsättningsklass A  Domare   Denise  

Banvandring  nr 1-13 8.30  Banvandring nr 1-17          8.00  

Nr 1-13 kör      Nr 1-17 kör      

Banvandring nr 14-26   Banvandring nr 18-33   

Nr 14-26 kör     Nr 18-33 kör    

Banbygge och prisutdelning  Banbygge och prisutdelning 

Mästarklass A Domare Margareta  Lunch 

Banvandring nr 1-11   Avancerad klass A   Domare Denise 
Nr 1-11 kör     Banvandring samtliga i klassen 

Lunch     Hela klassen kör 

Banvandring nr 12-22   Banbygge 

Nr 12-22 kör    Avancerad klass B   Domare   Christer  
Banvandring nr 23-33   Banvandring nr 1-7 

Nr 23-33 kör    Nr 1 -7 kör 

Banvandring nr 34-43    Banvandring nr 8-17 

Nr 34-43 kör    Nr 8-17 kör 

Prisutdelning    Prisutdelning  

      

       

BANA 2    BANA 2 

Nybörjarklass B Domare Christer  Fortsättningsklass B   Domare Christer   

Banvandring  nr 1-13 8.30  Banvandring  nr 1-16        8.00  

Nr 1-13 kör     Nr 1-16  kör      

Banvandring nr 14-25   Banvandring nr 17-33   

Nr 14-25 kör     Nr 17-33 kör    

Banbygge och prisutdelning  Banbygge och prisutdelning 

Mästarklass B  Domare    Christer  Fortsättningsklass C    Domare  Margareta 

Banvandring nr 1-11   Banvandring nr 1-11 och sedan direkt för nr 12-22 

Nr 1-11 kör     Banvandring och sedan kör klassen 

Lunch    Banbygge och prisutdelning 

Banvandring nr 12-22   Avancerad klass C   Domare Margareta 

Nr 12-22 kör    Banvandring nr 1-5 Obs! För som kört klart Avancerad klass B 

Banbygge    Nr 1-5 (alt så många som kört klart avancerad klass B) 

Mästarklass C  Domare  Denise  banvandring nr 6-14 

Banvandring nr 1-10   Nr 6-14 kör 

Nr 1-10 kör    Prisutdelning 

Banvandring nr 11-21 

Nr 11-21 kör 

Prisutdelning 
    

  

 

 


