
Varmt välkommen till 
 Hudiksvalls Brukshundklubbs rallylydnadstävlingar 

4 x mästarklass onsdagen den 1 maj 2019
Vi presenterar stolt dagens fyra domare:
Domare förmiddag klass A: Lena Svelander 
Domare förmiddag klass B: Carina Norberg
Domare eftermiddag klass C: Carina Hedman
Domare eftermiddag klass D: Jeanette Nordqvist

Vid förhinder eller frågor, maila i förväg till Tävlingsledare Satu Saarisilta: satu@zafi.se  
alternativt ring 070-496 10 36 på tävlingsdagen.

Plats: Hudiksvalls Brukshundklubb, Stenbergsvägen 7, 824 40 Hudiksvall.  
Vägbeskrivning: Sväng av från E4 in mot Hudiksvall, avfart 214, sväng höger mot Idenor. Håll vän-
ster vid återvinningsstationen, åk över järnvägen, håll höger i T-korsningen. Följ skyltar mot HBK 
tills ni kommer till P-anvisning. 
GPS-koordinater 61.7067959, 17.1038803 

Sekretariat och anmälan öppnar klockan 8.00 
Medtag: medlemskort, registreringsbevis/tävlingslicens, vaccinationsintyg och ett glatt humör! 
Du anmäler dig genom att pricka av dig på listan som finns i klubbstugan, markerade ekipage 
uppvisar giltiga handlingar till funktionärerna i cafeterian.

Klass A och B - Samling och banvandring kl 9.00 Första start ca kl 9.30
Klass C och D - Samling och banvandring kl 12.30 Första start ca kl 13.00
OBS! Angivna tider är preliminära och kan behöva justeras på tävlingsdagen så håll god koll med 
sekretariatet när din klass startar. Startlistorna presenteras på www.sbktavling.se. senast dagen 
innan tävlingen.

Banskisser delas inte ut men finns uppsatta vid sekretariatet och vid banområdet. 
Prisutdelning kommer att ske efter förmiddagens respektive efter eftermiddagens klasser.  
Rosetter delas ut till pallplacerade ekipage med kvalificerat resultat. Hederspris delas ut till  
ekipaget som har den sammanlagt högsta poängen från dagens klasser.
Övriga rosetter finns att köpa.

Löptikar startar sist i alla klasser. Meddela i god tid, eller senast på tävlingsdagen före första 
start, om du har löptik. Löptikar rastas på särskild plats, som hänvisas i sekretariatet.
Cafeterian är öppen hela dagen och serverar kaffe, fikabröd, toast, gryta, soppa och toast. Ve-
ganskt alternativ finns. Betala gärna via Swish men kontanter funkar också. Toalett finns!
Deltagare som inte vill att bilder på sig ska publiceras på klubbens hemsida eller i sociala 
medier måste meddela detta till tävlingsledningen.

 Tips på hundvänligt boende för långväga tävlande: 
Hotel Best Western: https://bit.ly/2VqofsJ

Hotel Statt: https://bit.ly/2FRkcPq
Världshuset Glada Hudik: https://bit.ly/2KgldpI

Prisvärt boende på ridskolan: https://bit.ly/2ULaZSA



ETT STORT TACK  
TILL TÄVLINGENS SPONSORER!

MASSÖR  
ANNSOFI ERIKSSON


