
 
 

  

 

Rallylydnad 
18-19 september 

2021 



Tävlingsplats  

Västerås Kennelklubb, Ekeberga 

Västerås 

 

Tävlingssekreterare 

Mia Axelsson 

 

Anmälan 

Sker genom att stryka ditt namn på 

startlistor vid sekretariatet. 

 

Vaccinations- och id-kontroller 

Kan ske slumpvis. 

 

 

 

 

 

 

 

Återbud, frågor om startlista och 

löptikar 

Löptikar startar sist i alla klasser, 

vänligen meddela oss snarast om din 

tik löper på rally@vasteraskk.se 

 

Strykningar 

Har du blivit uppflyttad eller inte 

kan tävla, vänligen kontakta oss 

snarast på rally@vasteraskk.se 

 

Sjukintyg 

Skickas eller e-postas till  

Mikael Nilsson 

Aberga 8 

725 95 Västerås 
e-postadress: rally@vasteraskk.se 

Intyg ska vara oss tillhanda inom 5 

dagar efter tävlingsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vatten 

Det finns inget vatten på klubben,  

så kom ihåg att ta med det till din hund. 

 

Fika/mat 

Endast kall och varm dryck samt godbitar 

finns till försäljning. Betalning sker med 

swish. 

 

Parkering 

Vi har trångt med parkeringar, följ anvisningar. 

 

Rekommenderat boende 

Västerås Mälarcamping. En hundvänlig 

camping nära vattnet och endast några 

kilometer från Ekeberga. Här kan du stå med 

husbil/husvagn eller hyra stugor där du får ha 

hund med. 

 

Kom ihåg 

Kom ihåg att ta med vaccinationsintyg, 

stamtavla/tävlingslicens, medlemskort samt ett 

glatt humör! 

 

Prisutdelning 

Sker efter att både A och B är klara i 

Nybörjarklass och Avancerad klass och efter 

varje klass i Mästarklass. Protokoll för icke 

kvalificerade läggs ut vid sekretariatet.  

 

Kontakt 

Undrar du något går det bra att kontakta  

oss på rally@vasteraskk.se eller ringa  

Mia på 070-7399977. 
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Startordning och tider 

Lördag 18 september 

 

Nybörjarklass A och B 

Anmälan från 8.30 genom att stryka 

ditt namn på startlistan vid 

sekretariatet. 

Samling och banvandring 9.00. Kom 

i god tid, kom ihåg att anmäla dig 

när du kommer samt att rasta 

hunden innan samlingen. 

 

Banorna körs parallellt och kommer 

att invänta varandra innan den andra 

banvandringen startar. 

 

Bana 1 - Nybörjarklass A 

Banvandring och start för halva 

startfältet, därefter banvandring och 

start för resterande.  

Domare Hans Löhman 

 

Bana 2 – Nybörjarklass B 

Banvandring och start för halva 

startfältet, därefter banvandring och 

start för resterande. 

Domare Katarina Strömberg  

 

 

Söndag 19 september 

 

Mästarklass A 

Anmälan från 8.30 genom att stryka 

ditt namn på startlistan vid 

sekretariatet. 

Samling och banvandring 9.00. 

Domare Sofia Angleby 

 

Mästarklass B 

Samling och banvandring ca 13.30. 

(observera att det är cirkatider, vi 

kör igång när domare och 

funktionärer fått en matpaus). Kom i 

god tid, kom ihåg att anmäla dig när 

du kommer. 

Domare Sofia Angleby 

 

 

 

 

Avancerad klass A och B 

Samling och banvandring ca 13.30 

(observera att det är cirkatider, vi 

kör igång när domare och 

funktionärer fått en matpaus). Kom i 

god tid, kom ihåg att anmäla dig när 

du kommer samt att rasta hunden 

innan samlingen.  

 

Banorna körs parallellt och kommer 

att invänta varandra innan den andra 

banvandringen startar. 

 

Bana 1 – Avancerad klass A 

Banvandring och start för halva 

startfältet, därefter banvandring och 

start för resterande.  

Domare Hans Löhman 

 

Bana 2 – Avancerad klass B 

Banvandring och start för halva 

startfältet, därefter banvandring och 

start för resterande.  

Domare Katarina Strömberg  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Corona virus 

Vi ber ALLA ta personligt ansvar 

och tänka på sin egen och andras 

hälsa. Stanna hemma om du 

känner dig sjuk. Västerås 

kennelklubb följer SKK/SBK och 

FHMs riktlinjer kring rådande 

pandemi. PÅMINN GÄRNA 

VARANDRA OM ATT HÅLLA 

AVSTÅND! 

Handsprit finns tillgängligt. 

  

Endast tävlingsekipage och 

funktionärer är välkomna denna 

gång. Nästa gång hoppas vi kunna 

ha publik med. 

 

 

 

 

Vägbeskrivning 
 

Vid användning av Google Maps 

går det bra att söka på Västerås 

Kennelklubb (ej Genvägen)  

E18 från Stockholm, avfart 130 

mot Erikslund/Hamnen. 

Följ skyltar mot hamnen, sväng 

höger mot Tidö slott  
efter ca 500 meter sväng höger, 
efter ca 50 meter sväng vänster. 

Efter ca 100 meter är du framme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E18 från Oslo, avfart 130 mot 

Erikslund/hamnen. 

Följ skyltar mot hamnen, sväng 

höger mot Tidö slott  

efter ca 500 meter sväng höger, 

efter ca 50 meter sväng vänster. 

Efter ca 100 meter är du framme. 

Från Fagersta, Följ skyltar mot 

hamnen, 

kör rakt fram följ skyltar mot 

hamnen. Sväng höger mot Tidö slott  

efter ca 500 meter sväng höger, 

efter ca 50 meter sväng vänster. 

Efter ca 100 meter är du framme. 

 

Varmt välkomna och lycka till! 
 


