
 

Värmdö brukshundklubb inbjuder till officiell 
rallylydnadstävling söndag 14 juni 2020  
 

Vi är glada att vi nu kan önska välkommen till tävlingar den 14 juni!! 

Antalet deltagare på tävlingen begränsas till 25 personer per klass på grund av Covid-19. 

Regler och rutiner på grund av Covid-19  
Som alla förstår som finns det begränsningar vid tävlandet. Vi kommer att följa SBKs, SKKs och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket tyvärr innebär avgränsningar för en del 
grupper och begränsad fysisk kontakt. Det är tråkigt men alla vill och måste vi ta det säkra före 
det osäkra. 

• Det får endast vara deltagare från region Stockholm (vilket betyder sjukvårdsregionen), se 
bilaga i Inbjudan 

• Personer med sjukdom eller lätta symtom på sjukdom ska inte delta 

• Personer 70+ eller som tillhör annan riskgrupp, ber vi avstå från tävlandet just nu 

• Folkhälsomyndighetens rekommenderade avstånd ska hållas mellan samtliga närvarande 
personer under hela dagen 

• Det är en begränsning på 50 personer vid offentliga tillställningar 
Samtliga regler gäller samtliga närvarande, även funktionärer. 

 
Deltagande och logistik 
Ovanstående regler gör att vi kommer att begränsa antalet deltagare på tävlingen till 25 
personer per klass.  
 
Vi ber er att ni som tävlande ekipage kommer till tävlingen ensamma, utan sällskap. Detta för 
att kunna bereda plats för så många tävlande som möjligt utifrån myndigheternas gräns på 50 
personer (inklusive funktionärer).  
 
För att separera tävlande på för- och eftermiddag från varandra så kommer det att vara god 
tid emellan tävlingarna. Vi ber er som tävlar på eftermiddagen att inte komma alltför tidigt. 
Om man måste göra det så kommer man bli anvisad en plats att träna på en annan plan när 
man anländer. Där kan man husera till förmiddagstävlingarna är helt färdiga.  
Vi ber er som tävlar på förmiddagen att inte dröja er kvar. 
 
All aktivitet under tävlingen kommer att ske utomhus.  
 

 



Servering: 
Stugan kommer att vara stängd i enlighet med rekommendationerna att vara utomhus. Vi 
kommer inte att ha servering varför vi ber er att ta med matsäck.  
 

Sanitet: 
Det kommer att finnas handsprit, men medtag gärna egna produkter, handsprit/-servietter 
eller dylikt. 
Vi har endast en toalett, man kommer att få köa och se till att hålla avstånd i kön. 

 
Klasser: 
Dubbla starter för både nybörjarklass och fortsättningsklass. 
Nybörjarklassen startar på förmiddagen och fortsättningsklassen startar efter lunch. 
 

Domare: 
Nybörjarklass Liselott Gerdlind  
Fortsättningsklass Liselott Gerdlind 

 
Plats:  
Värmdö Brukshundklubb, Poseidons väg 1, Gustavsberg  

 
Anmälan sker via SBK tävling.  
Eventuell dispens mejlas till irmalp63@gmail.com i samband med anmälan. Bortlottning 
kommer att ske om antalet anmälda ekipage överstiger maxantalet (25 stycken) för respektive 
klass. 

 
OBS! Glöm ej att fylla i hundens mankhöjd i SBK tävling. 
 

Vid frågor, kontakta Irma Larsson Purins via mail irmalp63@gmail.com eller  
SMS 0709-66 64 13.  

Varmt välkomna! 

Våra sponsorer  

 

 

 

 

 

 



Bilaga 

 


