
Välkommen till vår rallylydnadstävling  
den 3/3-2019! 

Vi tackar för din anmälan och hälsar dig och din hund välkomna till vår 
Ralylydnadstävling den 3:e mars på Färgelanda Ridklubb. 
 
Samling och banvandring:   
10.00 för avancerad A nr. 1-9 
10.00 för avancerad B nr. 10-19 
 
ca. 11.00 för avancerad A nr. 10-19 
ca. 11.00 för avancerad B nr. 1-9    
  
ca. 12.00 för mästare A nr. 1-14 

Ca. 12.00 för mästare B nr. 15-29 
 
ca. 13.30 för mästare A nr. 15-29 
ca. 13.30 för mästare B nr. 1-14 
 
Tiderna är preliminära så vi ber er att komma i god tid så att vi kan köra igång tidigare . 
 
Domare:    
Maria Larsson dömer A-klasserna   
Louise Moberg-Örn dömer B-klasserna  
 
Kom ihåg att ta med     Servering finns . Vi tar swish! 
Registreringsbevis 
Vaccinationsintyg 
Giltigt medlemskort 
 
Återbud och löptikar: 
Alla som är anmälda på sbktavling.se kommer att få vara med och tävla, kan ni inte vara 
med ber vi er att meddela oss detta snarast.  
 
Vi vill även att ni meddelar oss om ni har löptik. Tyvärr måste ni starta sist i klassen och 
kommer därför vara tvungen att göra båda starterna direkt efter varandra när alla andra 
i klassen har tävlat färdigt. 
 
 
 
 



Vi ber er att visa respekt och hänsyn mot varandra då det 
kan vara trångt att komma in på bana B. Vi kommer att ha en 
inropare som håller ordning. 
 
Ni får gärna ha hundar med er både på läktaren och i 
cafeterian men vi vill inte att hundarna sitter och skäller. 
 
Hundarna skall hållas kopplade på hela området. 
 
Håll avstånd till hästarna så att de inte blir skrämda och ni 
får absolut inte gå in på avspärrat område, varken med eller 
utan hund. 
 
Plocka upp efter era hundar och släng påsarna i sopsäckarna 
utanför anläggningen. 
 
Anläggningen är rökfri, vi ber er att gå till rökrutan om ni ska 
röka. 

Kartan är inte skalenlig. 



 
 
 
 
 
 
 
Fotografering: 
Ibland har vi fotograf på plats på våra tävlingar, foton från våra tävlingar läggs upp 
på vår hemsida och facebooksida. Om ni inte vill att vi publicerar foton på er 
och/eller er hund ber vi er att meddela detta antingen via e-post innan tävlingen 
eller i sekretariatet på tävlingsdagen. 
 
Priser: 
Vi har rosetter till försäljning för 60 :- styck för er som får ett kvalificerande  resultat 
eller CERT, samt titelrosetter för 90:- styck. Vi har också några företag som är med 
och sponsrar vår tävling med diverse priser. 

 

Hitta till tävlingen! 
 
Vägbeskrivning från Uddevalla & Ödeborg.  
Kör väg 172 förbi Färgelanda, ca. 6 km norr om Färgelanda  sväng vänster till ridskola, 
följ vägen upp för backen. 
 
Vägbeskrivning från Vänersborg & Trollhättan.  
Kör väg 45 mot Mellerud, sväng vänster in på väg 173 mot Färgelanda i Frändefors, 
följ vägen i drygt 2 mil  tills den slutar i en T-korsning. 
Sväng höger ut på väg 172. Efter ca. 1 km sväng vänster till ridskola, följ vägen upp 
för backen. 
 
Vägbeskrivning från Högsäter & norra Dalsland 
Kör väg 172 mot Färgelanda, ca. 4 km söder om Högsäter sväng höger till ridskola, 
följ vägen upp för backen. 
 

 

Vid frågor, kontakta: 
Maria Larsson på e-post: 
maria@larwass.se eller 
telefon: 0739-060633 Hemsida: 

www.fargelandabhk.se 

mailto:maria@larwass.se



