
 
 

PM för Rallylydnadstävling 2019-12-08 

på Fagersta Brukshundklubb 

 

 
Datum: Söndagen den 8 december 2019. 

Plats: Fagersta Hundcenter, inomhushall. 

Domare: Katarina Strömberg 

Klasser: Dubbla Nybörjare 

Frågor: Mejla rallylydnadfbk@hotmail.com eller ring  

Anna Hjulström, 070-2974843 

 

Anmälan öppnar kl 7.30 inne i klubbstugan. Ni som tävlar senare under dagen behöver 

inte vara på plats på morgon utan det räcker att ni kommer i god tid före beräknad 

banvandring för just ditt startnr. Startlistorna kommer att finns på SBK-tävling ca 1 

vecka innan tävlingen.  

 

OBS! Startlistorna är preliminära och kan komma att ändras fram tills tisdag 3/12 – blir 

inga ändringar efter det! (förutom att löptikar flyttas sist om någon börjat löpa precis 

dagarna innan.) 

 

Ta med: Vaccinationsintyg, registreringsbevis/tävlingslicens och var beredd att visa 

upp giltigt medlemskort.  

 

Tiderna är cirkatider! 

Klass A:  start nr: 1 – 16 banvandring: 8.15 första start: 8.35 

 start nr: 17 - 31 banvandring: 10.00 första start: 10.20 

 

Preliminära tider, kom i god tid innan för att registrera er! 

Klass B:  start nr: 1- 15 banvandring: 12.15 första start: 12.35 

 start nr: 16 - 31   banvandring: 14.00 första start: 14.20 
 

Löptikar startar sist.  

Väljer du att inte tävla med din löptik så får du självklart pengarna tillbaka. 

 

mailto:rallylydnadfbk@hotmail.com


Rastning av hunden: Löptikar rastas längs med vägen, för övriga finns även skogen att 

rasta i.   

 

Inomhushallen: Hund som är tyst får vistas i bur i den nya, utbyggda delen av hallen. 

Uppvärmning sker på uppvärmningsyta, ENDAST en hund åt gången! Respektera den 

tävlande genom att värma upp tyst! Gäller både tävlande och publik. (Alltså INGA pip-

leksaker vid uppvärmingen) 

Temperaturen i hallen är ca 15 grader. Inga hundar på läktaren under tävlingen! (inte 

ens i burar)  

 

Servering finns i klubbstugan med fika, mackor, toast, korv o bröd mm.  

Vi tar Swish!  

 

Försäljning: Titelrosetter finns att köpa för de som blir uppflyttade. 

 

Stannar du inte till prisutdelningen – ta med ett adresserat och frankerat kuvert så 

skickar vi ditt protokoll!   

 

Hitta till oss: Inomhushallen ligger vid klubbstugan i Åvestbo, Tägtarna 5, 738 91 

Fagersta. Skyltad avfart från Rv 66, ca 1 km söder från rondellen vid 

Hembydsgården/Statoil i Fagersta. http://fagerstabk.com/hittahit.html  

 

Besöksadress: Tägtarna 5, 738 91 Fagersta 

 

 

Var vänlig och respektera hastighetsbegränsningen genom byn!  
 

 

 

Välkomna till våra tävlingar!  
 

 

Stort tack till sponsorerna!  

Ludvika Djurbutik och Djurmagasinet Köping! 
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