
 

 
 
 
 

Välkommen  
till Ale Brukshundklubbs officiella 

rallylydnadstävling i nybörjarklass (tillika 
klubbmästerskap) lördag 4/12 2021 i 

Ale Surte Hundhall 
 

Domare   
Jan-Olov Andersson 

        

 Enbart 30 startande: Ev reservplats/bortlottning meddelas endast till berörda senast 14 dgr      
 innan tävling via e-post. PM publiceras på SBK Tävling en vecka innan tävling 
 Anmälan görs utanför ingången till hundhallen: Anmälan från klockan 09.00-09.40.  
 Ta med vaccinationsbevis, registreringsdokument/tävlingslicens och ditt medlemsbevis 
Startlista: läggs ut på SBK Tävling fredag 3/12 
Starttid: Vi börjar med upprop och banvandring 10.00 
Rastning: Görs utanför grindarna, finns gräs till höger om man fortsätter vägen förbi hallen 
Uppvärmning: sker utanför hallen, endast en hund i taget (den tävlande) vistas i hallen 
Prisutdelning: Kommer att ske i hallen efter att tävlingen är avslutad.  
Det kommer att finnas rosetter till försäljning. Kontant eller Swish (ej kortbetalning).  
Klubbmästerskap: Tävlande för Ale Brukshundklubb deltar automatiskt i vårt klubbmästerskap 
Parkeringen: Finns endast ett fåtal platser direkt utanför grindarna, parkera efter vägen.  
Ingen parkering innanför grindarna. 
Fika: Finns till försäljning på balkongen (kaffe/te, godis, bullar, kakor, drickor). Ingång till 
balkongen sker i samband med insläpp av tävlande, inga hundar kan medtas till fikat. 
Toalett finns inne i hundhallen 
Löptik: Meddela så fort som möjligt om du har löptik. De startar sist och får endast vara på 
anvisad plats för att värma upp, fråga när du anmäler (löptikar undanbedes då hallägaren kräver 
tikskydd. Dessvärre är det förbjudet med annat än halsband och koppel på hunden i nybörjarklass. 
Skulle du ändå välja att tävla med din löptik så ska tikskydd vara på inne i hallen och tas av innan 
man kliver in på banan och tas på direkt när du lämnar banan. Återbetalning vid återbud pga löp).  

   
  Vägbeskrivning: Ale Surte Hundhall ligger vid hamnen i Surte (nära E45). 
  Kör du från Göteborgshållet, följ E45 mot Karlstad. Ta av vid avfart 81 Norra   
  Surtemotet, ta höger i rondellen och kör över viadukten, efter viadukten följ stora vägen in till    
  höger in på en lång raksträcka som där den tar slut övergår i en högersväng, när det långa huset tar  
  slut blir det en vänstersväng, då har du hundhallen på vänster sida. 
Kommer du på E6 norrifrån (kör via Jordfallsbron/Bohus) eller E45 norrifrån: Ta av vid avfart 81 
Norra Surtemotet, när du är uppe på viadukten, sväng höger. Följ vägbeskrivningen ovan. 
Adress: Hamnvägen 4, 445 52 SURTE. 
 
Våra sponsorer och samarbetspartners för denna tävling: 
Husdjurshälsan; Ale Zoo, Älvängen; Eketorp-Gårdsbutik och e-handel/Essential Foods 
hundmat;       Ale Surte Hundhall; Enor Design; Hedlunds Of Sweden 

 
HÅLL AVSTÅND! Stanna hemma vid förkylningssymtom. Var rädda om varandra! 

  
 Hjärtligt välkomna och lycka till på tävlingen! 
 
 Eventuella återbud/frågor skickas till tävlingssekreterare Anna Frisk  
 E-post: ordforande@alebk.se Tel 0723294717


