
Välkommen till Hudiksvalls BKs rallylydnadstävling fortsättnings- och  mästarklass 8 augusti 2020

Tävlingen genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer:
- Max 50 personer får vistas på tävlingsområdet, undvik därför medföljare. Om antalet
   anmälningar blir för stort kommer ekipage från regionen i första hand att erbjudas plats
  och lottning att ske bland övriga ekipage.
- Personer som tillhör riskgrupper skall inte delta. Den som på tävlingsdagen uppvisar snuva,
  hosta eller feber skall inte komma till tävlingen.
- Toalett finns, med rinnande vatten, tvål och handsprit.
- Någon servering förekommer inte vid denna tävling.
- Tävlingen kommer att genomföras utan publik.
- Det är upp till var och en att ta ansvar, hålla vederbörligt avstånd och undvika trängsel. 

Sekretariat och anmälan öppnar kl 8.00 Tävlingsledare: Satu Saarisilta tel 070 496 10 36 eller mail 
satu@saarisilta.se  För frågor och förhinder maila i förväg till Satu. 

Domare: Åsa Palm Larsson   
 
Plats: Hudiksvalls Brukshundklubb, Stenbergsvägen 7, 824 40 Hudiksvall 
Vägbeskrivning: Sväng av från E4 in mot Hudiksvall, avfart 214, sväng höger mot Idenor.  Håll 
vänster vid återvinningsstationen, åk över järnvägen, håll höger i T-korsningen. Följ skyltar mot 
HBK tills ni kommer till P-anvisning, observera hänvisningsskylt till parkeringen! GPS-
koordinater 61.7067959, 17.1038803.

Medtag: Medlemskort, reg.bevis/tävlingslicens, vaccinationsintyg och ett glatt humör. 
Anmälningsavgiften återbetalas endast vid uppvisande av läkar- eller vaccinationsintyg. Även 
dispensintyg måste inlämnas. Kontrollera att du betalat anmälningsavgiften, bankgiro 5454-1925  – 
obetalda anmälningar stryks! 

Fortsättningsklass A Fortsättningsklass B
Samling och banvandring  kl 9.00 Samling och banvandring när bana A är klar   
Första start ca kl 9.30   

 
Mästarklass A Mästarklass B
Samling och banvandring kl 13.00 Samling och banvandring  när bana A är klar
Första start ca kl 13.30

OBS! Angivna tider är preliminära och kan behöva justeras på tävlingsdagen så håll god koll 
med sekretariatet när din klass startar. Startlistorna presenteras på www.sbktavling.se. 
Banskisser delas inte ut men finns uppsatta vid sekretariatet och vid banområdet. 

Prisutdelning kommer att ske efter avslutad klass. Rosetter delas ut till pallplacerade ekipage. 
Övriga rosetter finns att köpa.

Löptikar startar sist i alla klasser. Meddela i god tid, eller senast på tävlingsdagen före första start, 
om du har löptik. Löptikar rastas på särskild plats, som hänvisas med skyltar.

Deltagare som inte vill att bilder på sig ska publiceras på klubbens hemsida eller i sociala medier 
måste meddela detta till tävlingsledningen.

Varmt Välkomna, ha roligt och lycka till! / HUDIKSVALLS BRUKSHUNDSKLUBB



Denna tävling sponsras av:

HÄLSINGE SMÅDJURSKLINIK

 
  


