
 

Inbjudan till officiell rallylydnad 

Välkommen till 
inomhustävlingar i 
Njurunda 
 

Mat och fika  
Vi serverar taco-buffé mot 
föranmälan. Mer uppgifter 
kommer i PM. 

Cafeterian kommer att vara öppen 
och där serveras kaffe, te, läsk och  
go´saker. 

 

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

 

Antal deltagare och 
lottning 
Vi följer direktiven från 
SKK/SBK vilket betyder att 
bortlottning kan komma att 
ske. Lottning kan även ske 
om deltagarantalet 
överstiger 50 anmälningar 
per domare. 

 

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

 

 

När? 

❖ Nybörjare x2 fredag 21 januari  
❖ Fortsättning x2 fredag 4 februari 
❖ Avancerad x2 fredag 4 mars 
❖ Mästare x2 fredag 18 mars 
❖ Mästare x2 fredag 1 april 

Var? 
Inomhus i Stall Björkbackegård, Njurunda. Ridhuset håller som lägst 5 
grader. 

Anpassningar med anledning av Covid-19 
✓ Handhygien är viktigt, det kommer finnas två toaletter att använda och handsprit 

kommer finnas i entrén. 
✓ För övrigt gäller att vi är rädda om varandra, vi undviker nära kontakt och inga 

”handtag och famntag”. Är du krasslig, håll dig hemma! 
✓ Vi följer gällande rekommendationer och direktiv rörande covid-19 och planeringen 

kan komma att ändras om dessa förändras.  
 

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 av Hund.se. Våra fina rosetter delas ut till de 
pallplacerade och finns till försäljning. 

Resultatprotokoll läggs ut löpande under kvällen med undantag för de 
pallplacerade och Kvällens Kanon som vi samlar i ridhuset för prisutdelning 
och fotografering. 

Domare  
Lena Svelander, Mari Kärfstedt, Jenny Näslund och Emma Sjödin. 
Domarförändringar kan komma att ske beroende på antalet anmälningar.  

 

 

   Njurunda Brukshundklubb ⬧ njurundabhk.se 

Vi ser fram emot din anmälan! 

 

http://www.hund.se/

