
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program/Banvandring  

OBS! Alla tider är preliminära, så vänligen 

kom i god tid och ha tålamod om det skulle 

dra ut på tiden 

Lördag 30 november 

Avancerad A startnummer 1-14 Kl: 07:30 

Avancerad A startnummer 15-28 7:45 

Första start Kl: 8.00 

Avancerad B startnummer 1-14 Kl: 10:15 

Avancerad B startnummer 15-28 kl, 10:30 

Första start Kl: 10:45 

Prisutdelning Avancerad    

Mästare A startnummer 1-14 Kl: 13:00 

Mästare A startnummer 15-28 Kl: 13:15 

Första start Kl: 13:30 

Mästare B startnummer 1-14 Kl: 16.00 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mästarklass B startnummer 15-28 Kl: 16.15 

Första start: 16.30 

Prisutdelning Mästarklass 

Söndag 1 december 

Nybörjare A startnummer 1-18 Kl: 7.30 

Nybörjare A startnummer 18-36 Kl: 7.45 

Första start Kl: 8.00 

Nybörjare B startnummer 1-16 Kl: 10.45 

Nybörjare B startnummer 17-33 kl. 11.00 

Första start Kl: 11.15 

Prisutdelning Nybörjare   

Fortsättning A startnummer 1-13 Kl: 13.45 

Första start: 14.00 

Fortsättning B startnummer 1-13 Kl: 15.00 

Prisutdelning Fortsättning 

Välkomna till 

CAVALIERSÄLLSKAPETS 

officiella tävlingar i 

rallylydnad 

Plats: Dog-o-rama Hundsporthall, Karlstad 

Underlag: Konstgräs  

Domare: Helena Johansson & Jana Himmel 

Nybörjar- och Fortsättningsklass 

Kristin Wendel & Helena Johansson Avancerad- 

och Mästarklass 

Tävlingssekreterare: Nybörjare, Fortsättning 

Maria Warg 

Avancerad Natalie Hultberg. Mästarklass Maria 

Warg 

Kontaktperson: Maria Warg 0705826577 

 

Anmäl er i god tid innan 

banvandring. Startlistor kommer 

att sitta uppe. Där stryker du över 

ditt namn vid ankomst. Glöm inte 

reg. bevis/tävlingslicens och 

vacinationsintyg. Stickprov 

kommer att göras. Sekretariatet 

öppnar klockan 06.30.  

 



  

 

 

 

Övrig information 

Vi vill att en klass försöker att håller sig i 

hallen åt gången. Vi kommer att prioritera 

att hundarna får plats med sin bur. Var 

noga med att följa de anvisningar som 

finns vart burar och stolar kan stå. Det är 

viktigt att vi följer de rader som är 

utmärkta för att så många som möjligt skall 

få plats.  

Startlistor kommer att finnas på SBK-

tävling några dagar innan tävling. Tänk på 

att de kan ändra sig fram till tävlingsdagen. 

Kolla att ni har fyllt i era hundars 

mankhöjder på SBK-tävling. 

Meddela gärna om ni har flera starter i 

samma klass. 

Meddela oss snarast om ni av någon 

anledning inte kan komma och måste 

stryka er. Det finns reserver som gärna 

startar. 

Vi kommer att sälja rosetter. Titel, cert och 

kvalificerat resultat. Betalning sker med 

swish.  

Banskisser  

Kommer att säljas till ett pris av 5:- betalas 

endast med Swish.  

På Dog-o-rama 

När du går in i hallen kommer du först in i 

ett kapprum. Du kliver inte in direkt i 

hallen. Vi räknar med att hundarna inte 

kommer att bli störda av att folk går in och 

ut. Vi kommer därför inte att ha någon 

dörrvakt och du är fri att gå in och ut som 

du vill. Men vi ber dig ändå att visa hänsyn 

till det ekipage som är inne på banan. 

Löptikar 

Löptikar har en egen ingång och de 

kommer även att sitta i anslutning till den. 

Meddela Maria på 

maria.warg@cavaliersallskapet.net om din 

tik löper. Löptikar ska ha tikskydd på sig när 

de vistas i hallen men tas av när ekipaget 

går in i uppvärmningsrutan. Löptik startar 

sist i sin klass.  

Protokoll: Kan skickas om du lämnar ett 

frankerat kuvert med din adress på. 

I hallen och när du rastar 

* Se till att din hund inte kissar inomhus. 

Vuxna hundar kissar inte inne för att de är 

kissnödiga. De kissar för att de vill markera. 

Var observant på din hund. Händer en 

olycka så finns det städutrustning och 

instruktioner. 

* Det är inte tillåtet att ha ytterskor i 

hallen. Ta med rena gymnastikskor eller 

någon annan typ av innesko. Alla ytterskor 

ställs i kapprummet.  

* Torka hunden om den är blöt innan du 

går in i hallen.  

* Självklart plockar du upp efter din hund 

ute. 

Servering 

Enklare servering kommer att finnas.   

Uppvärmning  

Det finns en liten yta för uppvärmning i 

anslutning till ingången på planen. Visa 

hänsyn till den som startar före dig och 

busa inte för häftigt med hunden i 

uppvärmningsrutan. Övrig uppvärmning 

sker utomhus. 

Parkering 

Det finns gott om parkering på området. 

Det går utmärkt att stå till höger om Dog-

o-rama längs med ett långt staket. Mitt 

emot infarten (till Godislagret/hallen, till 

vänster) finns en stor grusparkering. Det är 



okej att parkera var som helst i området, 

men det finns flera hyresgäster så se till att 

du inte blockerar någon dörr, port eller 

grind. Det kommer att vara vissa platser 

reserverade för funktionärer.  

 

 

Att ta med 

* Vaccinationsintyg, 

stamtavla/tävlingslicens samt 

medlemsbevis 

* Inneskor 

* Handduk till hunden 

* Stol, det finns begränsat antal stolar i 

hallen 

* Bur till hunden 

Vägbeskrivning  

GPS 

WGS84: N 59° 25.8567', E 13° 25.2994' 

Decimal: 59.4309, 13.4217 

Från Oslo/Göteborg via E18  
Strax innan Karlstad vid Skutbergsmotet 
tag höger mot rv 61/62, följ vägen i ca 
6km. Tag sedan av höger mot rv 
62. I rondellen, tag första höger mot 
Skåre/Ilanda. Följ vägen till nästa rondell. 
Där åker du rakt över (eller som Gps:en, 
tag andra vänster) Följ sedan vägen tills 
den tar slut. Du har nu Dogorama till höger 
efter staketet.   
Från Stockholm/ Karlstad via E18  
Kör E18 genom Karlstad, mot 
Oslo/Göteborg. Tag av höger mot rv 61/62, 
följ vägen i ca 6km. Tag sedan av höger 
mot rv 62. I rondellen, tag första höger 
mot Skåre/Ilanda. I rondellen, tag första 
höger mot Skåre/Ilanda. Följ vägen till 
nästa rondell. Där åker du rakt över (eller 
som Gps:en, tag andra vänster) Följ sedan 
vägen tills den tar slut. Du har nu 
Dogorama till höger efter staketet.   
Buss 

Ta stadsbusslinje 2 (Skåre/Ilanda) till 
hallen. Kliv av vid hållplats "Ilanda IP" Gå 
sedan i bussen riktning. Gå in mot "östra 
delen" och sedan direkt höger, följ 
skyltarna. Gå förbi Skåre biltvätt och runt 
huset.   
 
Kontakt  
Maria Warg  
maria.warg@cavaliersallskapet.net 
eller 070-5826577 
 

Vi tackar våra sponsorer 

Four Friends, Evidensia, 

Agria, Stall Hallebäck K9 Häst 

& Hund och Dog-o-rama 

Hundshop för fina priser! 
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