
Uppdaterat PM 10 oktober

Välkommen till Ulricehamns BK:s 
officiella rallylydnadstävlingar, dubbla F & A 

 i Kinnared, Ulricehamn 

OBS! Förutsättningarna för att genomföra tävlingarna kan ändras fram till 
tävlingsdagen. Håll koll på ev uppdatering av nytt PM/info på SBK Tävling.
Kontrollera även att din mailadress och telefonnr finns i SBK tävling. 

Tävlingarna kommer att genomföras helt utan publik, dvs endast den föraren som är 
anmäld med hunden, får vistas på området, inkl parkering. 
Detta innebär att det inte finns möjlighet att ta med medföljare (som inte anmälts i 
samband med anmälan).
Som arrangör måste vi ha koll på att vi inte överskrider max ant 50 personer, som är 
tillåtet i dagsläget. 

Startlistor publiceras på SBK Tävling senast dagen innan tävlingsdagen.
 

OBS! Löptik meddelas arrangören så snart som möjligt,
dock senast vid samling. Löptikar startar sist i alla klasser.

Startlistor hänger på stugväggen. Om du har en * vid ditt namn, ta med dig den
handling som står vid ditt namn till samlingen och visa upp efter informationen. 

Vid begäran behöver du kunna visa upp: vacc intyg, reg bevis/tävl lic 
samt giltigt medlemskort för den klubb du angivit att du tävlar för.

Klubbstugan kommer att vara stängd för tävlande under tävlingsdagen. 
Ta med lämpliga kläder efter väder, ev något att sitta på 

samt ev vattenskål till hunden.

Toaletter finns vid separat ingång. Vid kö, vänta på din tur utomhus!



Utanför klubbstugan har du möjlighet att köpa fika (kaffe/te/dricka, smörgås, 
kakor & korv med bröd) samt våra jättefina rosetter

Kvalificerat resultat 60 kr & Rallylydnadsdiplom 100 kr

OBS! Betalning endast via Swish (ingen kontantbetalning)

Kl 8.00 Samling Fortsättningsklasser

Fortsättningsklass A & B (18 starter/klass)
Banorna kommer att gå efter varandra (ej samtidigt)

Domare: klass A Camilla Österlund, klass B Pia Sävner

För tävlande i avanceradklasserna:

Tävlar du endast i avanceradklasserna, är du välkommen till oss från ca kl 12.15

ca Kl 13.00 Samling Avanceradklasser 

Domare:
Avanceradklass A 
Camilla Österlund

Avanceradklass B
 Pia Sävner

Start nr 1-19, 20-37 Start nr 20-37, 1-19

Banvandringarna startar direkt efter samlingen och delas upp flera 
mindre grupper, för att kunna hålla ett tryggt avstånd.

Det blir ingen traditionell prisutdelning , utan protokollen läggs ut allt eftersom 
resultaten registrerats och kan hämtas utanför klubbstugan/i hallen under dagen. 
Vid plac 1-3, protokoll och pris finns att hämta utanför klubbstugan/i hallen efter 
resp klass är klar.

Om du har förkylningssymptom, ber vi dig lämna återbud och stanna hemma!

Tänk på att hålla avstånd till övr tävlande & funktionärer (vid upprop, banvandringar, 
toaletter, parkering mm) och för övrigt följa råden från Svenska Kennelklubben 
www.kennelklubben.se och Folkhälsomyndigheten, www.folkhälsomyndigheten.se

Vid frågor ang tävling/löptik eller ev återbud kontakta:
Marjo Huusko 076-3051015  marjo.huusko@gmail.com

Hjärtligt välkomna!

http://Www.kennelklubben.se/


Vägbeskrivning: 

R40 från Ulricehamn mot Jönköping: kör ca 7,5 km från Ulricehamnsporten mot
Jönköping, sväng hö vid skylten Kinnared.

R40 från Jönköping mot Ulricehamn: kör ca 40 km mot Göteborg, sväng vä vid
skylten Kinnared.

Följ sedan vägen och kör ca 2,4 km och genom byn Kinnared. 
I slutet av byn, sväng hö vid vår skylt och kör ca 100-150 m.


