
Välkomna till Kristinehamns Bhk och vår Officiella 
Rallylydnadstävling söndagen den 25 augusti 2019.  
Förmiddag 2 X Fortsättningsklass   Eftermiddag 2X Mästarklass 
 

Domare Kristin Wendel, Helena Johansson 
 

Anmälan: 
Sker i sekretariatet som ligger ovanför klubbstugan genom att bocka av sig på 
startlistorna senast 20 min före samling.  
Sekretariatet är öppet från 08.00 på morgonen. 
 

OBS! Stickprov av vaccinationsbevis och medlemskort kommer att ske.  

Samling för fortsättningsklassen kl 9.00 
Banvandring Bana A 1-11 kl 9.15   
Banvandring Bana B 12-23 kl 9.15   

Så fort båda banorna är klara görs ny banvandring. 
 
Banvandring Bana A 12-23  
Banvandring Bana B 1-11   
 
Prisutdelning och lunch 
 
Samling för mästarklass ca: kl 12.30   
Banvandring Bana A 1-15 kl 12.45   
Banvandring Bana B 16-29 kl 12.45  
Så fort båda banorna är klara görs ny banvandring. 
 
Banvandring Bana A 16-29 
Banvandring Bana B 1-15 
 
Banskisser finns att köpa för 5:-st. (jämna pengar) eller Swish 123 370 0986 
 
Om du har löptik ska du meddela detta senast vid anmälan, gärna tidigare.  
Du får absolut inte beträda gräsplanen med en löptik innan det är din tur att starta.  
 
Löptikarna startar sist i varje klass. 
 

Servering öppen under hela dagen. 
 

OBS! Skott kan förekomma från en närbelägen skjutbana.  
Vi har dock blivit lovade att de inte ska skjuta. 
 

Kontaktperson: Margaretha Larsson tel 070 54825 32 Epost maggan@mdesign.nu 
 

 

mailto:maggan@mdesign.nu


VÄGBESKRIVNING 
Kristinehamns Brukshundklubb " Nya Sandtorpet" 
Från Karlstad: Åk in första nerfarten mot Kristinehamns centrum - åk rakt i två 
rondeller - fortsätt vidare till trafikljus -tag till höger där, åk rakt genom rondell – åk till 
trafikljus – tag 
till höger mot Picassoskulptur, följ därefter skyltar ”Kristinehamns Brukshundklubb” 
 
Från Filipstad: Åk in i Kristinehamn via rv 26 - rakt fram mot järnvägsstation – under 
järnvägsbro, där efter genom korsning med trafikljus - fram till nästa trafikljus - tag till 
vänster där- åk rakt genom rondell fram till trafikljus – tag höger mot Picassoskulptur 
följ därefter skyltar ”Kristinehamns Brukshundklubb” 
 
Från Karlskoga: Tag av från E18, första nedfarten mot Kristinehamns centrum, åk 
under vägbro och rakt fram - tag sedan av vid första avtagsvägen till höger mot 
centrum - åk sedan rakt fram till trafikljus - rakt igenom denna korsning, fram till nästa 
trafikljus - tag till vänster där - mot Picassoskulptur följ därefter skyltar ”Kristinehamns 
Brukshundklubb”  
 
Från Mariestad: Åk mot Kristinehamn - åk rakt i en rondell med en stor propeller - åk 
fram till trafikljus - åk vänster vid trafikljusen och rakt fram till nästa trafikljus - tag 
vänster mot Picassoskulptur följ därefter skyltar ”Kristinehamns Brukshundklubb” 
GPS-koordinater: Lat N 59º 17' 36" Lon E 14º 4' 41"  Adress: Magasinsvägen 90. 
 
VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL! 


