Välkommen till Gagnef Floda BK:s officiella rallylydnadstävling i Insjöns ridhus
18 februari 2019

LÄS PM så får du svar på många av dina frågor.
Anmälan sker genom att du säger till vid inropet innan banvandringen
Banvandringar Varje banvandring är 8 minuter efter domarens genomgång.
Servering Enklare fikaservering
Toalett finns i serveringen

Prisutdelning vid tävlingens slut.
Protokoll kan hämtas i serveringen så fort de är räknade och kopierade
PM finns utlagt på www.sbktavling.se . Meddela strykningar och eventuella andra ändringar till Lena Dyrsmeds
lenadyrsmeds@hotmail.com

Resultatlistor kommer att finnas på SBK Tävling snarast möjligt
Startlistor kommer att publiceras på SBK Tävling ett par dagar innan tävlingen.
Löptikar Säg till snarast om din hund löper så vi kan sätta er sist! OBS! Visa hänsyn!!!
Glöm inte bort vaccinationsintyg,medlemskort, ev tävlingslicens och naturligtvis ett glatt humör !

Domare : Katrin Thors och Pernilla Pöykiöniemy
Tävlingssekreterare: Lena Dyrsmeds
INFO : Lena Dyrsmeds 070-7424991 lenadyrsmeds@hotmail.com

HÅLLTIDER OCH STARTORDNING

Kl 18.00 är det samling för samtliga vid altanen utanför serveringen. Därefter går första halvan av Aklassen sin banvandring på A-banan medan första halvan av B-klassen går banvandring på B-banan.
När första halvan av A och B-klassen kört klart går man över till andra banan för banvandring
Vi kör alltså på 2 banor. På A-banan närmast serveringen) dömer Katrin. På B-banan dömer Pernilla
Ingång i ridhuset genom serveringen längst till höger på ridhusets långsida eller dörren längst ner till
vnster på långsidan som leder till den lilla läktaren närmast B-banan
Parkera smart. Det r inte så jättestor parkering. Om det blir fullt kan man åka tillbaka och ta tredje
vägen till höger mot Insjöns idrottsplats där det finns gott om plats och en gångväg rakt ner till
ridhuset

Vägbeskrivning:
Riksväg 70 till Insjön.
Norrifrån svänger du vänster direkt efter pizzerian i Insjön. Ta andra vägen till höger mot Clas Ohlsons centrallager.
Efter ca 200 meter ser du ridhuset på vänster sida.
Söderifrån svänger du istället höger precis innan pizzerian och sedan andra vägen till höger mot Clas Ohlsons centrallager.
Ridhuset syns på vänster sida efter ca 200 meter.

