
PM 

Officiell Rallylydnadstävling i Kinnared

30 nov 

Samtliga tider är preliminära, utom kl 8.00 
Banvandringarna startar direkt efter resp samling.

Anmälan: Nybörjare kl 07.15-7.45 Fortsättning 12.30-12.50

Du prickar själv av dig på listorna i hallen. 
Om du har en stjärna vid ditt namn, kontakta sekreteraren.

Nybörjare A & B Domare

Samling 8.00 Klass A Start nr 1-25 Anna Krüger

Klass B Start nr 26-51 Susanne Klug

Klass A Start nr 26-51 Anna Krüger

Klass B Start nr 1-25 Susanne Klug

Fortsättning A & B Domare

Samling ca 13.00 Klass A Start nr 1-22 Camilla Österlund

Klass B Start nr 23-44 Eva Friis-Hansen

Klass A Start nr 23-44 Camilla Österlund

Klass B Start nr 1-22 Eva Friis-Hansen

Prisutdelning sker efter resp klass.

Startlistor publiceras på SBK Tävling senast dagen innan tävlingsdagen och
kan komma att ändras fram till tävling.

OBS! Löptik meddelas arrangören så snart som möjligt,
dock senast vid anmälan. Löptikar startar sist i alla klasser.



Vid begäran behöver du kunna visa upp: vacc intyg, reg bevis/tävl lic samt
giltigt medlemskort för den klubb du angivit att du tävlar för.

Vi har rosetter till försäljning, som betalas kontant eller via Swish.
Kvalificerat resultat 60 kr & Rallylydnadsdiplom 100 kr (även rosetter

för dom övriga klasserna samt championatsrosetter)

Dricka, kaffe/te, smörgåsar mm finns att köpa i hallen. 
Vi kan ej ta betalt med kort, men däremot kontanter eller Swish.

Utomhusskor är ej tillåtet i hallen. Ta gärna med inomhusskor, en handduk att
torka av hundens tassar vid dåligt väder, något att sitta på och ev bur. 

Tänk på att inte ha hunden för länge i en kall bil!

Med tanke på att det blir många som tävlar, kan det bli
trångt i hallen med både människor och hundar. 

Tänk på att ha din hund under uppsikt och släpp inte fram din hund till en
främmande hund, så det inte händer något tråkigt.

Löptikar får vistas i hallen antingen med tikskydd eller i bur. Däremot måste ev
tikskydd tas av innan hunden går in på banan.

Om du har en hund som hostar, vänligen lämna återbud! 
Kennelhostan går nu igen under inomhussäsongen och är väldigt smittsam.

Vi vill vädja till er alla att köra lugnt och visa hänsyn till dom boende längs
Kinnaredsvägen!

Vid frågor ang tävling/löptik eller ev återbud kontakta:

Marjo Huusko 076-3051015 marjo.huusko@gmail.com

Hjärtligt välkommen!

mailto:marjo.huusko@gmail.com


Vägbeskrivning: 

R40 från Ulricehamn mot Jönköping: kör ca 7,5 km från
Ulricehamnsporten mot Jönköping, sväng hö vid skylten Kinnared.

R40 från Jönköping mot Ulricehamn: kör ca 40 km mot Göteborg, sväng
vä vid skylten Kinnared.

Följ sedan vägen och kör ca 2,4 km och genom byn Kinnared. 
I slutet av byn, sväng hö vid vår skylt och kör ca 100-150 m.

GPS-kordinater: 57.778322, 13.520544


