
 

 

  
PM 
Tack för din anmälan och 
välkommen till oss! 
Den 6 mars 2020 på Stall Björkbackegård 
Njurunda 

Tacobuffé – anmäl 
senast 2 mars! 
 
Vi erbjuder tacobuffé för 80 kr mot 
förbetalning via swish till Lena 
Svelander, 070 – 408 00 22. Skriv 
TACO och antal i ditt meddelande.  
Taco´n kan fås vegetarisk, skriv då 
TACO VEG i din förbetalning. 
 
Gofika 
Är du bara fikasugen har vi gofika 
till vettiga priser! 
 
Betala kontant eller med 
swish. 
 

Frågor? 
Undrar du över något kan du 
kontakta Lena Sjöberg på telefon 
070-527 41 96. 

Övernattningsrum  
På anläggningen finns möjlighet 
att hyra övernattningsrum, bra 
för dig som kommer långväga 
ifrån. Kontakta Marie Uppling 
telefon 070 – 517 34 69. 

Efteranmälningar 
Vi tar emot efteranmälningar till 
denna tävling, kontakta Lena 
Sjöberg. 

 

 

När, var, hur? 
Anmälan från kl. 17.00. Medtag vaccinationsintyg, registreringsbevis och 
medlemsbevis. 
Samling och banvandring kl. 17.30 och därefter start. Klasserna delas och 
första hälfen börjar med bana A och andra hälften på bana B, när alla är klar 
skiftar vi och det blir ny banvandring. Det kommer finnas lite plats för att 
värma upp inne i ridhuset och då tar vi förstås hänsyn till det tävlande ekipaget 
inne på banan så att alla får en tävling utan onödig störning. 
 
Du som har löptik - Meddela oss om det så snart du kan och på plats meddelar 
du oss innan du tar ut hunden ur bilen så får du veta var du kan rasta och när 
du startar. 
 
Har du fått förhinder, ångrat dig eller av någon annan anledning inte kommer 
på tävlingen skulle vi uppskatta om du meddelar oss det så snart du kan, tack! 
Meddela Lena Sjöberg på tfn 070-527 41 96. 
 

Startlistor  
Startlistor kommer att finnas på SBK Tävling senast dagen före tävling.  

Prisutdelning och priser 
Vi har prisutdelning när kvällens båda tävlingar är genomförda. Våra fina 
rosetter delar vi ut till de pallplacerade med kvalificerande resultat. Rosetter 
för kvalificerande resultat och titelrosetter för diplom finns att köpa för 85 kr 
för den som vill. Swish eller kontant (jämna pengar uppskattas). 
 
Alla tävlande får en goodiebag som sponsras av Hund.se.  
Four friends sponsrar med foderpriser till alla pallplacerade.  
 
Ett pris till ”Kvällens Kanon” sponsras även det av Hund.se och går till det 
ekipage som har det sammanlagt högsta poängen från de båda klasserna. 
 

Domare  
Emma Sjödin  

Lena Svelander 

 

Njurunda Brukshundklubb  njurundabhk.se 

   
Varmt välkommen! 

 



 

 
 
Stall Björkbackegård, Baggböle 158, Njurunda 
 

Så här hittar du Stall Björkbackegård 

- Baggböle 158, Njurunda - stallbjorkbackegard.com 

Du kan använda Google Maps, Eniro eller Hitta för att få vägbeskrivningen i mobilen. 
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