
 

PM 

Tack för din anmälan 
och välkommen till 
oss! 

 

Fika  
Fika finns till försäljning i ridhusets 
entré, vi föredrar swish som 
betalningsmetod.  

Cafeterian kommer inte att vara öppen! 

 

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

Fotografering 
Vi kommer att fotografera under 
tävlingsdagen. Vill du inte finnas med på 
bild på t ex hemsida och Facebook så säg 
till vid anmälan. 

 

Anpassningar med 
anledning av Covid-19 
Handhygien är viktigt, det finns två 
toaletter att använda och handsprit 
finns i entrén. 

För övrigt gäller att vi är rädda om 
varandra, vi undviker nära kontakt och 
inga ”handtag och famntag”. Är du 
krasslig, håll dig hemma! 

Vi följer gällande rekommendationer 
och direktiv rörande covid-19 och 
planeringen kan komma att ändras 
om dessa förändras.  

 

 

 

När? Var? Hur? 
Anmälan sker utomhus vid ridhusets entré från kl. 17.00. Medtag 
vaccinationsintyg, registreringsbevis och medlemsbevis. 

Samling och banvandring kl. 17.30 och därefter start. Det kommer finnas lite 
plats för att värma upp inne i ridhuset och då tar vi förstås hänsyn till 
tävlande ekipage så att alla får en tävling utan onödig störning. 
 
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, ångrat dig eller av någon annan anledning inte kommer 
på tävlingen 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. 
Vi tar emot efteranmälningar, se SBK-tävling för aktuella uppgifter om 
antal anmälningar och startlistor. 

Adress: Stall Björkbackegård, Baggböle 158, Njurunda 

Priser och prisutdelning 
Tävlingen sponsras av Hund.se och samtliga deltagare kommer att få en 
goodiebag. Klassvinnaren erhåller foderpris från Four Friends och den som 
har högst poäng från båda starterna utses till Kvällens Kanon och får ett 
generöst presentkort på Hund.se. 

Våra fina rosetter delar vi ut till pallplacerade med kvalificerande resultat, det 
finns även rosetter att köpa för 95 kr för den som vill. Swish eller kontant 
(jämna pengar uppskattas). 

Vi lottar ut två presentkort på anmälningsavgift till valfri rallytävling hos oss 
under 2021. Prisutdelningen sker i samband med anmälan. 

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

Domarprotokoll läggs löpande ut under kvällen med undantag för de 
pallplacerade och Kvällens Kanon som vi samlar i ridhuset för prisutdelning 
och fotografering. 

 

 

 

Njurunda Brukshundklubb ⬧ njurundabhk.se 

 

Varmt välkommen! 

 

https://www.hitta.se/kartan/pl/Baggb%C3%B6le%20158/1013619121!~62.19723,17.26647,16.987644187743303z/tr!i=eXyDJDDp/search!i=1013619121!q=Baggb%C3%B6le%20158!t=single!st=plc!ai=1013619121!aic=62.19723:17.26647
http://www.hund.se/
https://fourfriends.se/
http://www.hund.se/

