
 

 

 
  

  

 

 
 

Rallylydnadstävling, dubbel fortsättningsklass, söndag 2020-02-02. 
OBS korrigerat! 

Tider och funktionärer: 

Klass Anmälan 
senast 

Ban- 
vandring 

Första 
start 

Domare 

Fortsättning A 09.00 09.15 09.45 Louise Örn 

Fortsättning B *)  12.30 13.00 Maria Larsson 
*) Fortsättning B – reservation för tider – startar efter grupp A och en kort paus. 

OBS att tider kan, som alla vet, komma att ändras under tävlingens gång. Enda ”fix”-tiden är 
anmälningstiden för grupp A. Vi ber dig därför att ha koll på när din tur närmar sig. 

Tävlingsansvarig Ingela Dahlstedt 

Tävlingssekreterare Anders Dahlstedt 

 Tel mobil 
e-post 

070-675 15 66 
anders.dahlstedt@sbkvast.com 

Glöm inte ➢ Registreringsbevis / tävlingslicens 
➢ Vaccinationsintyg 
➢ Medlemsbevis 

Information ➢ Anmälan görs i sekretariatet i klubbstugan. 
➢ Vi uppskattar om du meddelar oss snarast om din tik börjar löpa eller om du 

får förhinder. 
➢ Löptikar startar sist och får vistas och rastas på anvisat område. 
➢ Lottning av startordning görs i SBK Tävling 
➢ Startlistor kommer att finnas på SBK Tävling senast kvällen innan tävling. 

Dessa kan, av olika skäl (löptikar mm), komma att ändras. 
➢ Vid ev återbud ber vi om besked så snart du vet. 
➢ Fika finns hela dagen. 

Hemsida www.orustbrukshundklubb.se  

För att slippa bortlottning har vi engagerat en domare ytterligare. För att ge bästa förutsättningar för er 
tävlande, undviker vi också att köra parallellt i hallen, d v s att grupp B startar då grupp A är klara. Det innebär 
också att tävlingsdagen blir lång – hoppas att ni alla har överseende med detta! 

Vid frågor eller förhinder, kontakta tävlingssekreteraren. 

Vi redovisar tävlingsresultat och lite foton på Facebook och kanske på vår hemsida – meddela oss vid anmälan 
om Du inte vill att vi publicerar ditt foto och resultat. 

Vi hoppas att Du kommer att få en trevlig dag hos oss och önskar Dig lycka till på tävlingen! 

VÄLKOMMEN! 
Orust Brukshundklubb 

Anders Dahlstedt, Tävlingssekreterare 
  

http://www.orustbrukshundklubb.se/


 

 

 
  

  

 

 
 

Så här hittar Du till Orust Brukshundklubb! 
 

Från Uddevalla: 
➢ Kör till Orust och Henån. 
➢ I Henån, i trevägskorsningen ta till höger mot Ellös. 
➢ Kör rakt fram i rondellen. 
➢ Kör förbi Henåns skola (höger sida). 
➢ Efter trafikljusen, sväng första avtagsvägen till vänster in på Nävrekärrsvägen. 
➢ Kör sedan första höger mot idrottsplatsen. 
➢ Kör förbi idrottsplatsen och Orust Hundägarförening (vänster sida) 

– se skylt ”Orust Brukshundklubb”. 
➢ Sväng höger vid lada med skylten ”Orust Brukshundklubb”. 
➢ Följ sedan grusvägen. Kör försiktigt – barnfamiljer längs vägen är rädda om sina barn… 

Från Stenungsund: 
➢ Kör till Orust och Henån. 
➢ I Henån, i trevägskorsningen tag vänster mot Ellös. 
➢ F ö som ovan (från pkt 3). 

Koordinater enl VGS 84: 

▪ Lat: N 58o, 13′ 13,3″ 
▪ Long: E 11o, 39′ 07,1″ 

Via Google Maps hittar Du oss här [öppnas i nytt fönster]: 
https://www.google.se/maps/place/Buav%C3%A4gen+216B,+473+96+Hen%C3%A5n/@58.2202052,11.6503033,18z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46450ad97511e495:0xeee8ca4e0d249d0a!8m2!3d58.2202052!4d11.6513976?hl=sv 

Klicka på länken eller klipp-klistra in den i din webbläsare. 
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