
Välkommen till Gagnef Floda BK:s officiella rally-
lydnadstävling i Mockfjärds ridhus  
23-24 november 2019

LÄS PM så får du svar på många av dina frågor.

Anmälan lördag:
Nybörjarklasserna: Samtliga samlas vid banan närmast serveringen där vi har upprop innan banvandringen. När 
upprop skett så går första halvan av A-klassen till A-banan för banvandring och första halvan av B-banan går till B-
banan för banvandring. När dessa sedan kört sin klass så blir det banvandring på andra banan. 
Mästarklassekipagen samlas i serveringen kl 11.00 för upprop(närvarokontroll) 
Stickprov på vaccinationsintyg

Anmälan söndag:
Fortsättningsklasserna: Samtliga samlas vid banan närmast serveringen där vi har upprop innan banvandringen. När 
upprop skett så går första halvan av A-klassen till A-banan för banvandring och första halvan av B-banan går till B-
banan för banvandring. När dessa sedan kört sin klass så blir det banvandring på andra banan. 
Avancerad klassekipagen samlas i serveringen kl 11.30 för upprop(närvarokontroll) 
Stickprov på vaccinationsintyg

Banvandringar Varje banvandring är 8 minuter efter domarens genomgång.

Servering  På lördagen kommer det att finnas mat att köpa förutom fika. På söndagen är det enklare servering.

Toalett finns i serveringen samt om ni passerar 2 dörrar och nerför trappen mot stallet. 

Prisutdelning på lördag efter nybörjarklasserna samt vid dagens slut för mästarklasserna. På söndagen efter 
fortsättnignsklasserna och för avancerade klasserna vid dagens slut. 

Protokoll och banor kan hämtas på ett bord i serveringen (protokollen när de är räknade och kopierade)

PM finns utlagt på www.sbktavling.se . Meddela strykningar och eventuella andra ändringar till Lena Dyrsmeds  
lenadyrsmeds@hotmail.com  Vi har intresserade som eventuellt vill efteranmäla så var snäll och meddela snarast 
möjligt om ni ska strykas.

Resultatlistor kommer att finnas på SBK Tävling snarast möjligt och uppsatta på plats

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! Om din hund löper så går du banvandring där du 
skulle gjort det om den inte löpt så att du får fullständiga banvandringar på bägge banorna. OBS! Visa hänsyn!!! 

Det finns plats på läktaren ovanpå serveringen att ställa upp burar och att sitta själv förstås. Serveringen är uppvärmd 
och hundar får vistas där men inga burar får ställas upp där!

Glöm inte bort vaccinationsintyg,medlemskort, ev tävlingslicens och naturligtvis ett glatt humör !

http://www.sbktavling.se/
mailto:lenadyrsmeds@hotmail.com


Domare : Emil Falk (endast lördag) Carina Norberg och Lotta Carlberg
Tävlingssekreterare: Karin Falk (lördag)  Lena Dyrsmeds (söndag)

INFO :     Karin Falk     070-9908456   karin.falk74@outlook.com 
                  Lena Dyrsmeds  070-7424991  lenadyrsmeds@hotmail.com       
               

                                 

                                        

HÅLLTIDER OCH STARTORDNING

Vi kör på 2 banor. Bana 1 är den som ligger närmast serveringen

Ingång till bana 1 via serveringen 
Ingång till bana 2 är via porten på bortre kortsidan
Endast en hund inne i ridhuset förutom den hund som kör. Gäller bägge banorna. 
Var delning för banvandring är kommer att noteras på startlistorna som sitter uppsatta i serveringen

Första banvandring lördag kl  8.30  söndag kl 9.00

Lördag
Bana 1 Bana 2
Nybörjarklass A Nybörjarklass B
Mästarklass A (Lunchpaus mitt i klassen) Mästarklass C
Mästarklass D Mästarklass B
Det är planerat så att ingen ska krocka med sig själv och ingen behöver ha mer än en bana i huvudet åt 
gången! Ursprungliga Mästarklass C är delad på på C och D så ni får kolla vilken av dem ni hamnat i. 

Söndag
Bana 1 Bana 2
Fortsättningsklass A Fortsättningsklass B
Avancerad klass A Avancerad klass B

Carina Norberg dömer alla A-klasser
Lotta Carlberg dömer alla B-klasser
Emil Falk dömer C och D-klassen 

mailto:lenadyrsmeds@hotmail.com
mailto:karin.falk74@outlook.com


Parkering!
Samtliga parkerar på den långa parkeringen på höger sida 
mittemot infarten till ridskolan. INGEN får åka in till vänster
mot ridhuset (ridhusets regler!) Kommer att vara ett 
hästarrangemang i stora ridhuset så de behöver parkeringen 
för hästtransporter!

Vägbeskrivning: 
E16 österifrån (Borlänge, Gagnef) Ta vänster i rondellen i Mockfjärd                            
E16 västerifrån (Björbo, Vansbro) Ta höger i rondellen i Mockfjärd.  Därefter gemensamt: Åk över älven och därefter 
järnvägen. Fortsätt rakt fram ca 1 km. Direkt efter BIGERO sväng  höger in på parkeringen. 

OM du skulle komma väg 583 från Borlänge via Bäsna så tar du vänster i T-korset i Mockfjärd och du är framme om  
ca 1 km.

 Adress till ridhuset:  Industrivägen 31 , Mockfjärd 


