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PM 

Här kommer PM för tävling 
och för att rimma på det måste vi 
skriva "grävling". 
Som inte har ett dyft med detta att 
göra 
men nu ska du lyssna så ska du få höra: 
Vi har priser i massor och så några till 
det är så vi själv gärna tävla vill,  
för här finns det mycket man gärna vill 
vinna 
oavsett om man är man eller kvinna. 
Foder, godis och grymt fina saker 
det finns nåt för alla smaker. 
 

Servering 

Smörgåsar och go´fika kommer att 
finnas i cafeterian. Vi tillämpar 
självservering och föredrar swish som 
betalsätt. 
 

Frågor? 

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

Covid-19 

Vi följer folkhälsomyndighetens råd 
och restriktioner. Vi är rädda om 
varandra och undviker nära kontakt, 
inga ”handtag och famntag”.  
 
Är du krasslig, håller du dig hemma! 
 
 
 
 

 

När? Var? Hur? 
Söndag 25 juli, Medtag vaccinationsintyg, registreringsbevis och medlemsbevis. 
Anmälan sker genom egen avprickning på startlistor vid klubbstugan. Klasserna 
delas och går parallellt, när alla är klara skiftar vi och kör ny banvandring.  

 Anmälan FORTSÄTTNINGSKLASS från kl. 8.30, samling och 
banvandring kl. 9.00 och därefter start. 

 Anmälan för AVANCERAD KLASS tidigast kl. 14.00, samling och 
banvandring kl. 14.30 och därefter start. 

!! På grund av coronapandemin vill vi att ni som tävlar på förmiddagen 
lämnar klubbområdet senast kl.14.00 och att eftermiddagens tävlanden 
inte kommer före 14.00. 

 

Du som har löptik - Meddela oss det så snart du kan, på plats meddelar du oss 
innan du tar ut hunden ur bilen så får du veta var du kan rasta och när du 
startar.  
 
Har du fått förhinder skulle vi uppskatta om du meddelar oss det så snart du 
kan, tack! Meddela Lena Sjöberg på tfn 070-527 41 96. 
 
Startlistor kommer att finnas på SBK Tävling senast dagen före tävling. 
Hitta till oss - Njurunda brukshundklubb, Hamnberget 103, 862 
92  Kvissleby.  

Priser och prisutdelning 
Tävlingen sponsras genröst och samtliga 
deltagare kommer att få en goodiebag.  

De pallplacerade erhåller foderpriser från 
Hill´s.             

Våra fina rosetter delar vi ut till pallplacerade med kvalificerande 
resultat/certifikat. Blir din hund champion eller tar en diplomtitel hos oss 
bjuder vi på rosetten. Rosetter finns att köpa för 85 kr för den som vill. Swish 
eller kontant (jämna pengar uppskattas). 

Sist, men inte minst, så finns det även en korg fylld med disk-priser för dig som 
inte lyckas bäst just dena gång. 

Prisutdelning sker efter varje genomförd klass. Tomten delar ut klappar, är det 
något som inte passar kan man köra julklappsleken. 

 

Varmt välkommen! 

 

PM 

Tack för din anmälan 
och välkommen till 
oss! 
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Stort tack till alla generösa sponsorer!  
 

 


