
              Välkommen till vår Rallylydnadstävling   

 

 

PM för Tyresö Brukshundklubbs Rallylydnadstävling 

nybörjar- och fortsättningsklass lördag 2021-09-18 

  
OBS! Extra info pga Corona 

• Viktigt är att vi försöker hållas oss utomhus så mycket som möjligt. 

• Toaletter med tvål, vatten och handsprit finns inne i klubbstugan. 

• Tänk på att hålla avstånd till varandra. 

• Stryk dig vid symptom på förkylning/influensa. 

 

Nybörjarklass: 
Anmälan: från 08:15 genom att du stryker dig på listan som är uppsatt 

utanför klubbstugan. De som fått markering vid sitt namn visar 

vaccinationsintyg och medlemsbevis i sekretariatet.  

Samling: 9:00 utanför klubbstugan därefter banvandring och första start. 

Efter att första omgången är klar så blir det en kort paus för domarna 

och sedan banvandring och start för andra gruppen. 

 

Bana A        Bana B 

Startnummer 1-14     Startnummer 15-28 

Domare: Louise Hernander   Domare: Elisabeth Sterner Martos 

Skrivare: Andreas Hernander Brand Skrivare: Susanne Johansson 

 

Fortsättningsklass: 
Anmälan: från 11:45 genom att du stryker dig på listan som är uppsatt 

utanför klubbstugan. De som fått markering vid sitt namn visar 

vaccinationsintyg och medlemsbevis i sekretariatet.  

Samling: 12:30 utanför klubbstugan därefter banvandring och första 

start. 

Efter att första gruppen är klar så blir det en kort paus för domarna och 

sedan banvandring och start för andra gruppen. 

Kom ihåg att skriva in hundens mankhöjd på SBK tävling. 
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Bana A        Bana B 

Startnummer 1-11     Startnummer 12-22 

Domare: Louise Hernander   Domare: Elisabeth Sterner Martos 

Skrivare: Andreas Hernander Brand Skrivare: Susanne Johansson 

 

Info: 

Startlista: Kommer att finnas på SBK tävling ca en vecka innan tävling, 

den kan dock komma att ändras ända fram till start, håll koll på SBK 

tävling. 

Löptik: Meddela snarast om din tik börjar löpa, rastning av löptik på 

anvisad plats.  

Medtag: Vaccinationsintyg och medlemskort, stickprovskontroll kommer 

att ske, de som får en markering vid sitt namn visar upp vaccinationsintyg 

och medlemskort. 

Parkering: Vår parkering ligger några minuters promenadväg från 

klubbstugan. Det finns träburar utomhus att låna till hunden. 

Prisutdelning: för de med kvalificerande resultat efter avslutad tävling. 

Ej kvalificerade resultat kommer att läggas ut på altanen under tävlingens 

gång. 

 

Kafeteria: Kommer att vara öppen och man kommer att nå den utifrån 

altanen så man ska inte behöva gå in via klubbstugan. 

 

Titelrosetter: Kommer att finnas till försäljning, betalning via swish. 

 

Frågor eller återbud: Hör av dig till oss så snart som möjligt om du inte 

kan komma. Mail till rally@tyresobk.se eller ring tävlingssekreteraren 

Monica Nyström 0732-312486 

 

 

mailto:rally@tyresobk.se
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Vägbeskrivning finns på hemsidan 
http://www.tyresobk.se/kontakt.html 
OBS ny adress: Gammelströmsväg 
 
Koordinater  
WGS 84 (lat, lon):N 59° 13.497', E 18° 15.497' 
WGS 84 decimal (lat, lon):59.22495, 18.25829 
RT90:6569671, 1640054 
SWEREF99 TM:6569645, 685926 

 

 
 

        Varmt välkommen och Lycka till! 

 

 


