
PM till Fagersta KK’s officiella Rallylydnadstävling 

 
Datum:  2019-11-16 
Plats:  Nordansjö, Norberg 
Domare:  Marketta Mokko 
Tävlingssekreterare: Kicki Sundqvist 
 
Du anmäler dig genom att stryka över ditt namn på startlistorna som sitter uppe. 
 
Det kommer bli en gemensam samling och banvandring för samtliga i klassen. Efter 
det delas det i 2 grupper som går en individuell banvandring på 8 minuter vardera. 
Första start blir direkt när den andra gruppen är klar med sin banvandring. 
 
Samling för bana A kl 10.00 
Samling för bana B ca kl 13.00 
 
Meddela om löptik så snart som möjligt. Med tanke på reserver, meddela så snart 
som möjligt om ni inte tänker komma. Startlistan fastställs på torsdag, efter det blir 
det inga ändringar på den. Återbetalning efter det kommer ske endast på 
reservplatserna. Är ni med på den ordinarie startlistan och inte kommer, så kommer 
det inte bli nån återbetalning på den starten. 
 
Tävlingen är inomhus på grusunderlag. Ta med egen stol att sitta på. Klä er varmt, 
det kommer att bli en lång dag. Toaletter finns i en närliggande byggnad. Inga hundar 
får tas med in eller bindas upp utanför byggnaden med toaletterna.  
Enklare servering kommer att finnas. 
Medtag vaccinationsintyg, tävlingslicens, medlemsbevis. Stickprov kommer att ske. 
 
 
Vägbeskrivning: 
 
Från Fagersta 
Följ RV 68 till Norberg. Vid campingen, sväng vänster. Det är skyltat Fragg, 
Nordansjö. Efter 1,9 km kommer ett 4-vägskors, fortsätt rakt fram. Efter ca 400 m blir 
det en tvär vänsterkurva. Mitt i kurvan, ta till höger in på en mindre grusväg. Fortsätt 
ca 300 m sväng sedan vänster in på parkeringen, skyltat Agility 
 

Från Avesta, sväng höger vid campingen. Därefter lika som ovan. 
 

Från Hedemora, ta INTE av mot Fragg från Hedemoravägen utan fortsätt tills ni 
kommer ut på RV 68 i Norberg, ta till höger och därefter lika som från Avesta.  
 

Har ni frågor går det bra att ringa eller maila 
Kicki, tfn 070 541 46 99  eller fagerstakk@gmail.com 

 
GLÖM INTE ATT PLOCKA UPP EFTER HUNDEN 

 
 

Fagersta KK önskar alla ekipage Lycka Till. 


