
SBK:s Stockholmsavdelning 
inbjuder till en officiell 

rallylydnadstävling i mästarklass  

”SUMMER NIGHT” 

 

 

 

Datum   7/8-2021  

Sekretariatet öppnar 16.15 

Anmälan på plats senast 16.45 

Samling och banvandring 17.00 

 

Var?   SBK:s Stockholmsavdelning 

  Övre Kymlinge, Sundbyberg 

 

Domare:   Margareta Åhs 

Skrivare:  Åsa Geijer 

Tävlingssekreterare: Rebecca Wilson 

Assisterande TS: Emilia Östlund 

 

Vid frågor eller återbud:  Emilia Östlund  

  emilia.oestlund@gmail.com 

På tävlingsdagen: 072-548 14 18 

 

 

Sekretariatet öppnar 16.15. Anmäl dig genom att stryka ditt namn på startlistorna utanför 

klubbstugan. Ser du att ditt namn är märkt med en stjärna behöver du visa upp 

vaccinationsintyg, medlemsbevis samt registreringsbevis/tävlingslicens.   

Startlistorna kan ändras fram till tävlingsdagen så håll koll på SBK Tävling på morgonen.  

Löptikar: vänta med att ta ut din löptik tills du anmält sig. Rastning av löptik sker vid 

vändplanen till höger om agilityplanen. Löptikar startar sist, meddela oss om din tik löper.  

Prisutdelning sker efter att klassen är avslutad. Kan du av någon anledning inte stanna till 

prisutdelningen kan du lämna ett frankerat kuvert med din adress så postar vi ditt protokoll. 

Priser till er som lyckas ta pallplacering samt cert-rosetter till er med 

kvalificerande/certifikatberättigade poäng.  

OBS! Just nu har vi inget rinnande vatten på klubben så ta med vatten till era hundar. Vi har 

en tillfällig lösning med en vattentank från kommunen men använd vattnet därifrån sparsamt.  

mailto:emilia.oestlund@gmail.com


Möjlighet att köpa fika (läsk/vatten/sötsaker) finns utanför klubbstugan. Betalning sker via 

SWISH.  

 

Vägbeskrivning: 

Med bil:   

1. Från E4/Sthlm samt E4/Uppsala – Avfart 

Kista S. Följ vita skyltar Kista S/ Kistamässan/ 

Kista Science City. Ca 500 meter efter 

rondellen/trafikplats Kista, sväng vänster in på 

grusvägen innan rödljusen.  

2. Från Rinkebyhållet/E18 – Avfart Kista, följ vita skyltar mot Kistamässan/Kista Science 

City. Kör på Kistavägen tills den tar slut och i T-korsningen tar du höger på Torshamnsgatan. 

Kör ca 400 meter och sväng höger in på grusvägen efter rödljusen.   

Gemensamt för båda vägar: Följ grusvägen ca 700 meter och håll höger tills ni kommer till 

klubben. Kör försiktigt, grusvägen är skadad på flera håll och groparna är rätt stora.  

Sökbar adress till klubbstugan och Kymlinge Gård är: Övre Kymlinge, Sundbyberg  

Kommunalt:  

Det tar ca 15 min att gå till klubben från tunnelbanan.  

Ta tunnelbanan till Kista och utgången mot Ärvinge. Gå gångvägen längs Danmarksgatan, 

fortsätt på gångvägen under Kymlinglänken och sväng sen vänster upp mot klubben.   

 

 

Varmt lycka till!  

Glöm inte gott humör, med det kan man lösa det mesta!       

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack till våra sponsorer!  

 

 

 

 


