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Välkommen till vår rallylydnadstävling för mästarklass 2020-08-08 

 

Sekretariatet öppnar 07.30 

Anmälan senast mästarklass A 8.30 

Banvandring mästarklass A 9.00 

Anmälan mästarklass B 11.30-12.30 

Banvandring mästarklass B 13.00 

 

Klass Domare 

Mästarklass Eva Svanstedt 
 

 
Glöm inte:  
Medlemsbevis 
Vaccinationsintyg 
Registreringsbevis/Tävlingslicens 
 
 
 

 

 

OBS att tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 

Meddela oss snarast vid återbud eller löptik: rally@varbergsbk.se 

Prisutdelning:  Sker till placering 1,2 och 3 efter varje avslutad klass. Önskar du undvika 

prisutdelning men vill ha ditt protokoll, förbered ett frankerat och adresserat kuvert så skickar vi 

protokollet.  

 

Certifikat-, diplom- och championatrosetter finns att köpa mot swish-betalning. Vi förbehåller 

oss rätten till att rosetterna kan ta slut – först till kvarn. 

 

Reserver: De reserver som kvarstår efter torsdag 6/8 kl.18 får automatiskt tillbaka 

startavgiften.Vi tar således inte in reserver där efter. Vill du avsäga din reservplats innan detta går 

det givetvis bra och du får startavgiften tillbaka. 

Startlistor kommer att finnas på SBK Tävling, tänk på att dessa kan komma att ändras! 

 

På tävlingsdagen 

Kontakt under tävlingsdagen: rally@varbergsbk.se  070 – 727 89 27 

Anmälning sker på altanen vid klubbstugan. Tänk på att hålla avstånd, en person åt gången 

på altanen! 

Parkering: Vid MTB-stugan, följ skyltning. 

Rastningsområden: Det finns en motionsslinga som går runt klubben vilken du är välkommen 

att använda. Tänk på att det är mycket cyklister i skogen.  

Parkering och rastningsområde för löptikar: Parkering uppe vid klubbstugan och rastning 

bakom klubbstugan. Följ skyltning. 

Servering kommer ej att finnas! 

Uppvärmning: Tänk på att visa hänsyn när du värmer upp. 

Covid -19: Vi ber alla att ta hänsyn till rådande situation och påminner alla om att uppdatera sig 

på de allmänna riktlinjerna om t ex god handhygien (det kommer finnas handsprit), hålla avstånd  
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och att alla som blir sjuka, även med milda symtom, givetvis stannar hemma. Vi kommer att 

tillämpa generösa återbetalningsregler förutsatt att man meddelar sitt återbud.   

 

Vägbeskrivning: [till klubben] 

Observera att gps:en leder dig fel. Använd vägbeskrivningen.  

Söder ifrån:  
Kör norrut på E6. Tag avfarten mot Tvååker. Fortsätt norrut mot Varberg. Fortsätt till en rondell 
som du kör rakt fram i, mot Varberg. I nästa rondell, tag höger mot väg 41/153. Kör över 
järnvägsspåren och följ sedan vägen ca 1 kilometer. Där kommer du till ett vägarbete. Mitt i 
vägarbetet ska du svänga vänster, sedan direkt vänster igen. Följ sedan skyltar mot 
Brukshundklubb. 
  
Norr ifrån: 
Kör söderut på E6. Tag avfarten mot Varberg Centrum och följ väg 153 mot Varberg. I den 
första – nybyggda – rondellen kör du rakt fram. Vid andra rondellen, i industriområdet, tar du 
vänster. Därefter kör du rakt i två rondeller. Följ vägen tills du kommer till ett vägarbete. Mitt i 
vägarbetet ska du svänga höger, sedan direkt vänster. Följ sedan skyltar mot Brukshundklubb.  
 

 

 

Hjärtligt välkomna 

och vi önskar er 

stort Lycka till ! 
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TACK till våra sponsorer! 

 

     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


