
 

 

PM RALLYLYDNADSTÄVLING 30/5-19 

 

Sekreteriatet öppet från  kl 8.00 .Anmälan gjord en kvart innan 
banvandring i båda klasserna. 

Domare : Günter “Nalle” Ortscheid och Carina Ljungberg 

 

Alla tider är ca tider. 

Nybörjare A 

Ca. kl 9.00 : Samling framför stugan och banvandring för startnr. 1 -9  

Ca kl. 9.50 : Samling och banvandring för startnr 10 – 19 .  

Nybörjare B 

Ca kl 9.00 : Samling framför stugan och banvandring för startnr. 10 – 
18.Klassen börjar direkt efter. 

Ca kl 9.50 : Samling och banvandring för startnr. 1 – 9  

Klasserna startar strax  där efter. 

 

Prisutdelning efter båda klasserna  

 

Matuppehåll 



 

Sekrateriatet öppet för anmälan från kl 12.00. Anmälan ska vara gjord 
en kvart innan samling och banvandring. 

 

Fortsättning A 

Ca kl 13.00 : Samling framför stugan och banvandring för startnr. 1 – 11.  

Ca kl 14.00 :Samling och banvandring  för startnr. 12 – 22 

Fortsättning B 

Ca kl 13.00 : Samling framför stugan och banvandring för startnr. 11 – 20 

Ca kl 14.00 : Samling och banvandring för startnr. 1 – 10 

Klasserna startar strax där efter. 

 

Prisutdelning efter båda klasserna. 

 

Startlistor kommer att finnas på sbk-tävling ca en vecka innan 
tävlingsdagen. 

Att ta med : Registreringsbevis/tävlingslicens , medlemsbevis samt 
vaccinationsintyg. 

 

Meddela oss så snart ni vet om er tik löper. De får rastas på särskild 
anvisad plats. Och får starta sist i klasserna. 

Vill ni lämna tävlingen tidigare kan du lämna in ett frankerat kuvert 
med namn och adress i sekretariatet,så skickar vi hem dina protokoll. 

 

Servering med lunch, fika och godis kommer att finnas under dagen. 

Finns titel rosetter att köpa 



 

Frågor och info. Jeanette (Netti) Nilcrantz  

070-968 85 13 ,  netti_nilcrantz@hotmail.com 

 

Vi önskar alla en trevlig tävlingsdag. 

Lycka till ! 
 

 

 

 

       Hitta hit 

OBS ! 

Det går inte att köra på gps/google maps eller 

liknande till klubben.Utan följ den här beskrivningen. 

 
 

Från Älghult: 

Kör mot Lenhovda ca 8 km. Sväng vänster vid den vita skylten där det står TRÄAB. Kör till 

du kommer till en fyrvägskorsning. I den fortsätter du rakt fram in på en grusväg. Fortsätt 

tills du kommer till ytterligare en fyrvägskorsning, där du svänger vänster och sedan till 

Från Lenhovda: 

mailto:netti_nilcrantz@hotmail.com


Kör mot Älghult ca 9,5 km. Sväng höger vid den vita skylten där det står TRÄAB . Kör till 

du kommer till en fyrvägskorsning. I den fortsätter du rakt fram in på en grusväg. Fortsätt 

till du kommer till ytterligare en fyrvägskorsning, där du svänger vänster och sedan 

fortsätter rakt fram ca 500m. Sedan är du framme! 

 

 

 

 

 

 


