
 

Välkommen till 

After Work Rallylydnadstävling fredagen 28 februari 2020 

Fortsättningsklass x 2 

Domare: Therese Arvestrand 

Tävling sekreterare: Ida Wessberg/Lotta Nilsson 073–9989859 
nilsson.013270767@telia.com     

Då reservlistan är lång är vi tacksamma att du meddelar snarast om du avser 
att inte komma, startlistan kommer att ändras fram till morgonen samma dag. 

Anmälan senast 15 min innan banvandring, öppnar kl 17:00, ta med 
vaccinationsintyg, medlemskort och ev tävlinglicens.  

Banskisser kommer att sättas upp i hallen och inte delas ut till alla tävlande, vill 
man ha en egen får man köpa för 5kr. 

 
Bana A: Samling och banvandring 17:30  

Bana A beräknas vara slut ca 19:00 och Bana B startar så fort banbygget är klart 

Prisutdelning efter båda klasserna är klara, om du inte vill vänta på ditt 
protokoll så kan du lämna ett frankerat kuvert med din adress så skickar vi det. 

 

Tävlingen håll inomhus i AniCura hundsportcenter  
http://linkopingshu.se/om-lhu/hitta-hit/ 

 

Det kan bli trångt i hallen så visa hänsyn till den tävlande och de runt omkring, 
ta gärna med en bur till hunden om du inte vill ha den i bilen. Ha med 
inneskor/tofflor till dig, det är skoförbud i hallen och gärna en trasa att torka av 
hundens tassar med om det är smutsigt. Glöm inte vatten till hunden då det 
inte finns i hallen, det är även dålig mobiltäckning inne i hallen.  



Undvik pipleksaker och kamplekar inomhus. Värm gärna upp hunden ute och 
gå stilla genom dörren. Tänk på att det ca tider förutom samlingstid för bana A. 

Servering med smörgåsar och enklare fikabröd kommer att finnas samt 
titelrosetter i begränsat antal, kontant betalning eller swish 

 OBS! Löptikar får endast vara i hallen i anslutning till sin start som är sist i 
klassen, anmäl snarast till tävlingssekreteraren om du har en löptik, väljer du 
att avstå tävlandet p.g.a. löp får du anmälningsavgiften tillbaka. 

 

Parkering får endast ske på markerade platser och gärna på det stora fältet vid 
gräsplanerna om det är lämpligt väder, tänk på att parkera smalt uppe vid 
hallen så alla bilar kan få plats, vi blir många. Utmed den röda ladan bredvid 
hallen är det parkeringsförbud, respektera det. 

  

 

 

Välkomna! 

 

Vi tackar våra sponsorer 

AniCura och Agria djurförsäkring 

För fina priser 


