
 

PM rallylydnadstävling 

24 – 25 augusti, 2019 

Tack för din anmälan och varmt välkommen till vår rallylydnadshelg i Strömsund. 
Tävlingen genomförs på gräsplan utomhus, vid vår klubbstuga i Ulriksfors, se 

vägbeskrivning i slutet av PMet. 

 

Domare är Jeanette Nordqvist (A-klasserna) och Carina Hedman (B-klasserna) 

Tävlingssekreterare är Ann-Louise Hansson, alhansson@hotmail.com 070-565 70 84 
och Ann-Christin ”Ki” Olsson, annchristin.o@hotmail.com, 076-1395088 

I klubbstugan finns toalett och servering med försäljning av fika och lunch.  

Startlistor läggs ut senast dagen före tävlingen på sbktavling.se 

Om du har en löptik, meddela oss så snart som möjligt. Fråga vid anmälan var du 
kan rasta din löptik.  

Anmälan görs senast 30 minuter innan klassens start på startlistor som finns 
uppsatta på väggen. OBS! Kom i håg att lägga in hundens mankhöjd i SBK Tävling om du 
inte redan gjort det. Ta med stamtavla, vaccinationsintyg och medlemsbevis. 

 
 

Tider Lördag 24/8 

08.30 Samling och banvandring, Nybörjarklass och Fortsättningsklass 
Startordning 
Nybörjare A och Fortsättning B 
Nybörjare B och Fortsättning A 

Ca 12:00 Lunch 

Ca 12.30  Samling och banvandring, Avancerad klass och Mästarklass 
Startordning 
Avancerad A och Mästare B 
Avancerad B och Mästare A 
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OBS!! UPPDATERADE TIDER SÖNDAG 25/8 

07.30 Samling och banvandring, Nybörjarklass och Fortsättningsklass 
Startordning 
Nybörjare A och Fortsättning B 
Nybörjare B och Fortsättning A 

Ca 11:00 Lunch 

Ca 11.30  Samling Avancerad klass och Mästarklass (anmälan från 10.30) 
Startordning 
Avancerad A och Mästare B 
Avancerad B och Mästare A 

 

Parkering finns i anslutning till klubbstugan och rastning av hundarna kan ske 
bortanför parkeringen eller på andra sidan dammen. Plocka alltid upp efter hunden och 
lägg påsar i latrinkorgarna.  

Uppflytt-, cert- och championrosetter finns att köpa. Kontant eller swish. 

 

 

Vägbeskrivning 

Från Östersund sväng höger i rondellen i riktning mot Ramsele. Följ väg 345 ca. 4 km. I 
Ulriksfors sväng höger vid skylten Brukshundklubb. Bakom de stora byggnaderna ligger 
klubben.  

Från Hoting sväng vänster i andra rondellen i riktning mot Ramsele. Följ väg 345 ca. 4 
km. I Ulriksfors sväng höger vid skylten Brukshundklubb. Bakom de stora byggnaderna 
ligger klubben. 

Från Gäddede sväng höger i rondellen ut på 45an. I nästa rondell sväng vänster i 
riktning mot Ramsele. Följ väg 345 ca. 4 km. I Ulriksfors sväng höger vid skylten 
Brukshundklubb. Bakom de stora byggnaderna ligger klubben. 


