
 

Välkommen till Söderköpings Brukshundklubbs  

officiella Rallylydnadstävling 26 jan 2019 
 

Tävlingen hålls inomhus i LarsA-hallen i Söderköping: 

http://www.larsa-hallen.se/ 

 

 Ida Wessberg och Annelie Frejås är dagens domare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår oro för att inte få ihop tillräckligt med anmälningar för att täcka hallhyran vändes till oro för att inte 

kunna ta emot alla anmälda när antalet landade på dubbelt så många som vi hade planerat för!! Vi är ju 

förstås otroligt glada för alla anmälningar och ännu gladare blev vi när Ida Wessberg tackade ja till att döma 

ena klassen så vi faktiskt inte behövde lotta bort någon! Konsekvensen blir dock att vi kommer att få det lite 

trångt i hallen men det hoppas vi att alla har överseende med! Ta gärna med egen bur! 

Måste du lämna återbud vill vi att du meddelar Ann Loorents, 070-738 5323  (ann.loorents@gmail.com) så 

snart som möjligt för att hon ska kunna justera startlistorna. 

 

Löptik: Om du har löptik vill vi att du meddelar det så tidigt som möjligt men absolut senast kl 7:00 på 

tävlingsdagen till tävlingsansvarig  Annelie Frejås 070-3008278 via sms eller samtal. Anledningen till det är 

att vi enligt hallens regler måste använda mattor vid sitt/liggskyltar om löptikar deltar och dessa mattor måste 

enligt rallyreglerna ligga på plats under hela klassen (lika för alla tävlande). Av praktiska skäl får löptikar 

endast vistas i hallen i direkt anslutning till sin start och då bära tikskydd fram till banan. Vill man lämna 

återbud pga löp betalar vi tillbaka anmälningsavgiften! 

 

Obs: Den som känner sig osäker på om hunden kan tveka inför att sätta/lägga sig på utlagda mattor bör träna 

på det innan. Mattor finns alltså bara i banan om löptik kommer delta i klassen! 

 

Nybörjarklass A 

 
Samling & banvandring 

Startnr 1-15 9:00 

(Byter sedan bana) 

Samling & banvandring 

Startnr 31-44 Ca 12:20 

(Byter sedan bana) 

Domare: 

 Annelie Frejås 
 

Nybörjarklass B 

 
Samling & banvandring 

Startnr 16-30 9:00 

(Byter sedan bana) 

Samling & banvandring 

Startnr 45-57 Ca 12:20 

(Byter sedan bana) 

Domare: 

 Ida Wessberg 
 

http://www.larsa-hallen.se/


 
Anmälan, medlems- och vaccinationskontroll görs hos sekreteriatet i hallen, där du även kan hämta 

banskisser, senast 15 min innan respektive banvandring.  

 

Se till att din hund är noga rastad innan ni går in i hallen! Händer det en olycka måste vi direkt sanera med 

dammsugare etc. Säg till en funktionär för hjälp. 

I hallen krävs också torkade tassar på hunden och inneskor på oss tvåbenta! Att bara gå i strumporna 

rekommenderas inte! Då det kommer vara mycket trångt i entrén rekommenderar vi att ta med en plastpåse 

för att stoppa uteskorna i och ta med in till sin plats.  

 

Titelrosetter finns att köpa på plats, kontant eller via swish.  

 

Servering finns där vi erbjuder korv med bröd (även sojakorv), smörgåsar av 

olika slag samt fika, bl a hembakade bullar.  Vill man ha mera ”matig” lunch 

hänvisar vi till Söderköping några kilometer bort. 
 

 

Vid frågor, kontakta i första hand: 

 tävlingssekreterare Ann Loorents, 070-738 5323  ann.loorents@gmail.com 
eller tävlingsansvarig Annelie Frejås 070-3008278  annelie.frejas@telia.com 
 

 
Vägbeskrivning till Slussportsvägen 2, Söderköping 

Från söder: (Västervik): E22, 3 km norr om Söderköping sväng vänster mot Mariehov. 

Från norr: (Norrköping) E22 mot Söderköping. Efter ca 12 km ta höger mot Mariehov. 

Från väster: (Linköping) Väg 210, när du kommer till Söderköping ta E22 mot Norrköping efter ca 3 km 

sväng vänster mot Mariehov. 

Efter avfarten från E22 är det endast ca 200 m till första avtagsvägen åt vänster.  

Söderköpings brukshundklubb ligger på vänster sida några hundra meter längre fram. Den stora röda LarsA-

hallen ligger granne med SBKs område, ytterligare ca 100 m fram.  

 

Parkering: 
Ett begränsat antal platser finns vid hallen och utmed gatan. För övrigt sker parkering med fördel på 

brukshundklubbens parkering där det finns mest plats. Man kan gena över appellplanen till hallen.  

 
 

Lycka Till! 
 

 

 

mailto:annelie.frejas@telia.com

