
                  

Vi hälsar dig välkommen till vår 

Rallylydnadstävling lördagen den 

23 februari, 2019 

Tider:  

Anmälan MÄSTARKLASS från kl. 08.30. 
Kom ihåg att ta med stamtavla, vaccinationsintyg och medlemsbevis/tävlingslicens. 
Lägg in hundens mankhöjd i SBK Tävling, om du inte redan gjort det. 

Samling MÄSTARKLASS kl. 09.30.  
Vi har samling för mästarklass kl. 09.30, därefter banvandring och start. De två 
tävlingarna kör vi direkt efter varandra.  

LUNCH finns att köpa i uppvärmd caféteria 

Anmälan FORTSÄTTNINGSKLASS från kl. 12.00.  
Kom ihåg att ta med stamtavla, vaccinationsintyg och medlemsbevis/tävlingslicens.  

Samling FORTSÄTTNINGSKLASS kl. 13.15 (ca). 
Vi har samling för fortsättningsklass ca 13.15, därefter banvandring och start. De 
två tävlingarna kör vi direkt efter varandra.  

_______________________________________________________________ 

Tävlingen genomförs inomhus i ett ridhus med ett sandliknande underlag, det är 
inte fullt uppvärmt i ridhuset, men det finns en uppvärmd caféteria med fönster 
mot ridhuset.  

Parkering - finns vid skidstadion, mitt emot Ridhuset (på andra sidan vägen).  

Kom ihåg att meddela om du har löptik! Löptikar rastas vid skidstadion, mitt emot 
ridhuset. I samband med banvandringen får ni som har löptik information om när 
ni kan ta in er hund i ridhuset.  

Uppvärmning - En del av ridhuset är avgränsat för uppvärmning före start. Det 
kommer att vara avgränsat med kompostgaller mellan uppvärmningsplatsen och 
tävlingsbanorna. Ett begränsat antal hundar (utifrån startordning) kommer att tas 
in, så att alla får tävla utan störning.  

Lunch, fika och diplomrosett finns att köpa i caféterian. Betala kontant eller med 
Swish. 

Startlistor - Senast dagen innan tävlingen finns startlistan på SBK tävling. 

Domare – Jeanette Nordqvist 
 
Frågor eller återbud? Kontakta Ann-Louise Hansson, 070-565 70 84 

 
VARMT VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL! 



 

 

Hitta till Ridhuset i Strömsund! 

Adress: Bergevägen 38, Strömsund 

Vägbeskrivning! 
 
Från Östersund: Tag höger i den andra rondellen, vänster på Storgatan, 
uppför den långa backen. Följ skyltning RIDHUS 
 
Från Hoting: Tag vänster i den första rondellen, vänster på Storgatan, 
uppför den långa backen. Följ skyltning RIDHUS  
 
Från Ramsele: Ta väster efter bron i Ulriksfors. Kör rakt fram tills du 
kommer till RIDHUS 
 
Från Gäddede: Tag rakt fram i den första rondellen, vänster på Storgatan, 
uppför den långa backen. Följ skyltning RIDHUS 
 

 

Följ länk till kartan: 

http://www.hitta.se/kartan!~63.85155,15.58295,15z/tr!i=bEIo9T55/search!st=plc!q=bergev%C3%A4ge

n%2038%20str%C3%B6msund!b=63.84434:15.54175,63.85877:15.62415!t=combined  

http://www.hitta.se/kartan!~63.85155,15.58295,15z/tr!i=bEIo9T55/search!st=plc!q=bergev%C3%A4gen%2038%20str%C3%B6msund!b=63.84434:15.54175,63.85877:15.62415!t=combined
http://www.hitta.se/kartan!~63.85155,15.58295,15z/tr!i=bEIo9T55/search!st=plc!q=bergev%C3%A4gen%2038%20str%C3%B6msund!b=63.84434:15.54175,63.85877:15.62415!t=combined
http://www.hitta.se/kartan!~63.85155,15.58295,15z/tr!i=bEIo9T55/search!st=plc!q=bergev%C3%A4gen%2038%20str%C3%B6msund!b=63.84434:15.54175,63.85877:15.62415!t=combined

