
 

Inbjudan till officiell rallylydnad 

Äntligen! 
Välkommen till 
Njurunda på Rally 
 

Fira Jul(i) med oss! 
Vi har väntat och väntat och 
väntat på att få fira jul med våra 
rallyvänner.  

Omständigheterna har gjort att 
det inte blivit som traditionen 
bjuder... men nu kööör vi!!  

Det är dags för sommarvarianten 
av vår härliga ”Rally på Jul” och 
vi ska göra vårt allra bästa för att 
arrangera en lika trevlig, och 
coronasäker, tävling som vanligt. 
Dra ner tomteluvan över öronen, 
ta en pepparkaka och känn dig 
varmt välkommen till oss i 
Njurunda! 

Servering 
Fika och förtäring kommer att 
finnas i cafeterian. Vi tillämpar 
självservering och föredrar swish 
som betalsätt. 

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

 

Övernattning 
Det finns plats för några 
husvagnar/husbilar, kontakta 
Lena Sjöberg för frågor och 
bokning. 

 

 

När? 
 23 juli - Nybörjare x 3, start kl. 16.00. 
 24 juli - Mästare x 3, start kl. 10.00. 
 25 juli - Fortsättning x 2 och avancerad x 2, start kl. 10.00. 

Var? 
Tävlingen går av stapeln på Njurunda Brukshundklubb och underlaget 
är gräs. 

Antal deltagare och lottning 
Antalet starter är begränsat till 50 per domare och dag vilket 
betyder att bortlottning kan komma att ske. 

PM och startlistor  
PM publicerar vi på SBK tävling så snart vi kan efter att 
anmälningstiden har gått ut. Startlistor kommer att finnas 
senast dagen före tävlingen.  

Priser och prisutdelning 
Tävlingen sponsras generöst och de pallplacerade erhåller priser. Våra 
fina rosetter delas ut till de pallplacerade med kvalificerande resultat.  

Kan måhända att tomten har nåt spännande kvar i julesäcken!? 

Domare  
Lena Svelander, Emma Sjödin och Mari Kärfstedt. 

 

Anpassningar med anledning av Covid-19 
 Handhygien och distans är viktigt, vi undviker nära kontakt så inga ”handtag 

och famntag”.  
 Vi är rädda om varandra så är du krasslig, håll dig hemma! 
 Vi följer gällande rekommendationer och direktiv rörande covid-19 och 

planeringen kan komma att ändras om dessa förändras.  

 

 

 

 

 

Njurunda Brukshundklubb ⬧ njurundabhk.se 

Vi ser fram emot din anmälan! 

 


