
Varmt välkommen till Falkenberg och  

”Rally by Night” 

5 och 6 juni 2019 

Med anledning av det stora antalet anmälda har vi på fredagens tävling valt att lägga till extra klasser för Mästare 

och Nybörjare Detta eftersom det är fler anmälda i dessa klasser än i Fortsättning och Avancerad.  När det gäller 

lördagen går de extra klasserna till Mästare eftersom det endast är där det finns underlag och vi vill ju bereda plats 

för så många vi kan. Vi vill inte heller ha det så att det finns platser över i de andra klasserna. För att det göra det så 

rättvist som möjligt, har vi en gemensam reservlista till respektive klass, vilket innebär att alla reserver ligger i den 

sista klassen, det vill säga i A2, B2 osv.  

Om någon vill lämna sin reservplats redan nu betalas startavgiften tillbaks. Detsamma gäller de reserver som ej kan 

beredas plats fram till tävlingens början. Om det kommer återbud kallar vi in reserver via e-post eller telefon. Svarar 

ni inte, skickas ett SMS. Det är viktigt att ni svarar på detta SMS, så vi vet om ni accepterar platsen eller inte. 

Kontrollera också så att ni har rätt kontaktuppgifter på SBK-tävling. 

Vi kommer att ta in reserver fram till kl 17 dagen innan respektive tävling. Därefter är det stopp. 

Ordinarie regler för avanmälan och återbetalning gäller, så länge vi har reserver att sätta in återbetalas avgiften. 

Finns inga reserver behöver vi ett veterinär/läkarintyg för att återbetalning. För er som betalat in startavgift via 

bankgiro – ska vi kunna betala tillbaks till er måste ni meddela kontonummer (inkl. clearingnr.) för att 

återbetalningen ska kunna göras.  

Uppflyttad innan eller under tävlingarna? Det är inte säkert att det kommer att gå att byta klass, men hör gärna av 

er så sätts ni upp i turordning.  

Med anledning av den nya tobakslagen som trädde ikraft den 1/7 är rökning endast tillåten på anvisad plats. 

Plats:  Falkenbergs Brukshundklubb  

GPS-koordinater:  56.8906,12.5513  

Vägbeskrivning finns på www.falkenbergsbk.se  

Anmälan: Öppet kl 14.00-15.15 samt 17.30-18.30 i klubbstugan. Anmälan senast 30 min före 

banvandring. Ta med giltigt medlemskort och vaccinationsintyg, samt registrerings-

bevis eller tävlingslicens. För dig som inte har fått medlemskort från din rasklubb gäller 

att intyg från kassör ska visas upp.  

 

 

      

Tider:  Fredag: 
 

Banvandring start 15.45
 Nybörjare A1  

  Fortsättning A   
  Mästare A1  
 

Anmälan senast 15.15 
Nybörjare A2  
Avancerad A  
Mästare A2  

 
Banvandring start 19.00

 Nybörjare B  
  Avancerad B 

Mästare B2 

 
Anmälan senast 18.30 
Fortsättning B 
Mästare B1 
Mästare B3 



 
  Lördag: 

Banvandring start 15.45:
 Nybörjare A 

  Avancerad A 
  Mästare A2 

 
 
Anmälan senast 15.15 
Fortsättning A 
Mästare A1 
Mästare A3

 
 

Banvandring start 19.00:
 Nybörjare B 

  Avancerad B 
  Mästare B2  

Anmälan senast 18.30 
Fortsättning B 
Mästare B1 
Mästare B3

 

 

Prisutdelning:   Det kommer att bli två prisutdelningar. En när samtliga A-klasser är klara och en efter B-

klasserna 

Informationen:  Informationstältet är till för att avlasta sekretariatet och tar därför hand om dina frågor 

och funderingar under tävlingarna. Där kan du också köpa rosetter. Vi är tacksamma 

om du betalar dessa via Swish.  

Servering:  Serveringen är öppen från kl. 14.00 båda dagarna. Grillen är igång hela kvällarna. Det 

kommer att finnas glutenfritt och vegetariskt grillalternativ för dig som vill ha detta.  

Startlistor:  Startlistor finns publicerade på SBK-tävling. Dessa är dock inte klara utan kommer att 

justeras i takt med att vi kollar av vilka som har dubbla starter eller mer än en hund. Vi 

räknar med att de slutliga startlistorna är klara ca 1 vecka innan tävlingarna. 

(startlistorna kan komma att förändras fram till starttid om det kommer återbud)  

Kontakt: Om du har frågor, vill lämna återbud eller annat kontaktar du Carola Carlsson. Tel. 

073 154 59 83 eller mejl rallylydnad@falkenbergsbk.se Kom ihåg att anmäla eventuellt 

förhinder. Kom i tid och var påläst om tävlingsreglementet. Se till att uppdatera 

information om mankhöjd på SBK-tävling. 

Boende: Tyvärr kan vi inte erbjuda camping på Brukshundklubbens område, förutom för 

funktionärerna. För Campingar, ställplatser och annat boende – se http://falkenberg.se 

Övrigt:  Djursjukhus och kliniker i närheten med jouröppet:  

Djursjukhuset i Slöinge. Jourtelefon 0346-488 86. Öppet till 21.00  

Varbergs Djurklinik: Jourtelefon lör & sön kl 08-16 070-256 83 11  

Blå Stjärnan, Göteborg: Jourtelefon kvällar/nätter 0900-208 08 88  

Djursjukhuset, Helsingborg: Telefon 042-168000  

Har du löptik? Kontakta sekretariatet innan du tar ut hunden ur bilen.  

Observera att det inte är tillåtet att parkera husbil inom området under nätterna. 
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Våra sponsorer 



 

 

 

 

  

Hundbadstränder 

Hundbadzon finns vid Olofsbo havsbad, Netas/Skrea strand och Ugglarps havsbad. På samtliga platser går det att nå 

hundbadzonen utan att passera över övrig strand. Följ de stigar som markerats med en blå hänvisningsskylt med 

texten "hundbad". 

 

 

 

 

 


