
Väsby Brukshundklubb  
hälsar alla varmt välkomna till officiella  

rallylydnadstävlingar avancerad och mästarklass  
söndagen den 28 april!

Parkering
Parkering sker i direkt anslutning till klubben 
samt på övre appellplan enligt skiss.

Anmälan
Sekretariatet öppnar kl 07.45 och anmälan 
görs genom att du stryker dig på startlistorna 
som finns inne i klubbstugan. Har du en stjärna 
vid ditt namn kontakta tävlingssekreteraren. 
Anmälan ska vara gjord senast 20 min innan 
samling. Medtag: registreringsbevis/tävlings-
licens, vaccinationsintyg och medlemsbevis. 

Samling
Samling sker utanför klubbstugan kl 08.30 
för mästarklassen samt kl 11.30 för avan-
cerad klass. Därefter sker banvandring med 
respektive domare.

Löptik
Meddela oss omgående att du har en löptik. 
Vänta med att ta ut din hund ur bilen tills du 
har anmält dig och fått anvisningar var ni 
ska vara.

Startlistor
På www.sbktavling.se kommer startlistorna 
finnas ca en vecka innan tävling dock kan 
ändringar ske ända fram till tävlingsdagen.

Domare
Dagens domare är Carina Hedman, Camilla 
Bermell i mästarklass och Kristin Wendel i 
avancerad klass. 

Prisutdelning
Prisutdelning sker när klassen är slut. Löpande 
kommer protokoll att läggas ut i pärmar inne 
i klubbstugan eller på verandan. Prisutdelning 
sker endast till kvalificerade resultat och där 
protokollen sitter kvar i pärmarna.

Rosetter
Jättefina rosetter delas ut till de som hamnar 
på pallplatserna. Mindre rosetter delas ut till 
alla som uppnår kvalificerade resultat. Titel-/
cert-/championatrosetter finns att köpa inne i 
klubbstugan.

-

Samling för alla ekipage utanför  
klubbstugan 08.30, därefter enl nedan:

Mästarklass A – Bana A
Banvandring startnr 1-25 
Domare: Carina Hedman
Skrivare: Madelene Arvidsson

Mästarklass B – Bana B
Banvandring startnr 26-51
Domare: Camilla Bermell
Skrivare: Ann-Catrine Stahre

Banvandring resterande mästare A + B när 
första gruppen är klar och funktionärerna 
fått en kort paus.

Samling för alla ekipage utanför  
klubbstugan ca 11.30, därefter enl nedan:

Avancerad klass A – Bana C
Banvandring Startnr 1-27
Domare: Kristin Wendel
Skrivare: Lena Ekblom

Kort paus därefter:

Avancerad klass B – Bana C
Banvandring 1-27
Domare: Kristin Wendel
Skrivare: Lena Ekblom

OBS! Ingen rastning av hundarna på planerna!



Mat och dryck
Från vårt kök kommer det att serveras taco- 
buffé, våfflor, smörgåsar, fika m m. Swish 
eller kontant betalning gäller. Dricksvatten 
finns på klubbhusets gavel.

Frågor/återbud
Maila rallylydnad@vasbybrukshundklubb.se 
eller på tävlingsdagen ring tävlingssekreteraren 
Evelyn Kyrk 073-694 60 73.

Vägbeskrivning
Se www.vasbybrukshundklubb.se

Sponsorer
Stort tack till dagens sponsorer: Arken Zoo, 
Aktiv Hundfys, Svedea, Väsby Djursjukhus 
och Acana.
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