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Vara-Grästorp BHK 24 juli 2021 

Officiell Rallylydnad 

 
Klasser: 2x Nybörjare och 2x Fortsättning 

Plats: Bäreberg Skattebacken 353  465 91 Nossebro 

 

Anmälan: Ingen anmälan, startlistor finns på väggen. 

Om du har * vid ditt namn, ta med dig den handling som står vid ditt namn och 

visa upp kl.7.55 vid resp bana. (Vid begäran behöver du kunna visa upp: Vacc 

intyg, Regbevis/Tävlic, samt medlemskort för den klubb du angivet att du tävlar 

för.) 

Medlemskort (ej SBK) mailas gärna i förväg till tävlingssekreteraren. Har du 

inte redan registrerat ditt SBK medlemsnummer i SBK Tävling, uppskattar vi om 

det görs, så giltighet kan kontrolleras i förväg.  

 

Tider  

Nybörjarklass: Kl 8.00 Samling/närvarokoll vid resp bana, banvandringar 

startar direkt efter. 

 Nybörjarklass A Nybörjarklass B 

Domare Jan-Olof Andersson Mia Skogström 

 Start nr 26-50, 1-25 Start nr 1-25, 26-50 

 

Fortsättningsklass A: ca kl.13.00 Samling/närvarokoll, banvandring startar 

direkt efter. Om du har * vid ditt namn på startlistan ta med dig den handling 

som står vid ditt namn och visa upp vid samling. 

Fortsättningsklass B: när klass A är klar 

 Fortsättning A Fortsättning B 

Domare Louise Moberg Örn  Louise Moberg Örn 

 Start nr 1-25 Start nr 1-25  

 

Tävlingen är utomhus och på gräsplan. Två Nybörjarklasser går samtidigt, så 

startfältet är uppdelat i två grupper där hälften börjar med bana A och hälften 

med bana B. 

 

Startlistor publiceras på SBK Tävling senast dagen innan tävlingsdagen och 

kan komma att ändras fram till tävling.  

 

OBS! Löptik meddelas arrangören snarast, dock senast 20 min innan samling. 

Löptikar startar sist i resp klass. vänta med att ta ut din hund och kontakta 

sekretariatet. 

 



Protokoll/Prisutdelning: Protokollen kan hämtas på ett bord utanför stugan 

under dagen. Prisutdelning för plac 1–3 när resp klass är klar. Vid behov att 

lämna tävlingen innan protokollet lagts ut, vänligen lämna ett frankerat kuvert 

med namn och adress innan samling, så skickas protokollet efter tävlingen. 

 

Rastning av hund: Rastning sker på lämplig plats, man plockar upp efter sin 

hund och kastar i uppsatta lådor.  

 

Parkering: När du parkerar så försök ställa dig så att så många som möjligt får 

plats. 

 

Toaletter finns inne i klubbstugan och det finns vatten och tvål samt handsprit 

på plats. Vid kö till toaletter, vänligen vänta utanför. 

 

Servering: Servering med Kaffe dricka, te, toast och hembakt finns att köpa i 

klubbstugan och man betalar med swish. Försök att undvika trängsel. 

 

Rosetter: Rosetter finns att köpa betalas med swish 

 

 

 

 

 

Pandemin är tyvärr inte över, så vi uppmanar ALLA att tvätta/sprita händerna 

noga och hålla avstånd under hela dagen. 

Snälla, stanna hemma vid minsta förkylningssymptom! (gäller även andra i 

samma hushåll) Vänligen skicka clear- & kontonr, om anm avg betalats via bg. 

 

 

Vid frågor ang tävling/löptik eller ev återbud kontakta: 

Marjo Huusko 076-3051015 marjo.huusko@gmail.com 

 

 

Lycka till och vi hoppas att ni alla ska få en trevlig dag! 

 

Välkomna! 
 

 

 
Vägbeskrivning: https://varagrastorpbhk.wixsite.com/vgbhk/hitta-hit 

mailto:marjo.huusko@gmail.com

