
 

Haninge Brukshundsklubb 
PM officiella rallylydnadstävling dubbel avancerad klass 

 söndag den 28 augusti 2022 

Domare: Susanna Lönngren 

Sekretariatet öppnar 09:00 

Parkering: Parkering sker i direkt anslutning till 

klubbhuset samt vid övre agilityplan      

Anmälan Sekretariatet öppnar kl.  09:00 och anmälan 

görs genom att du stryker dig på startlistorna som finns 

på verandan till klubbstugan. Har du en markering vid 

ditt namn kontakta tävlingssekreteraren för att visa 

registreringsbevis/ tävlingslicens, vaccinationsintyg och 

medlemsbevis. Anmälan ska vara gjord senast 9:30. 

Medtag: registreringsbevis/tävlingslicens, 

vaccinationsintyg och medlemsbevis. 

Samling: Samling och banvandring kl. 9:45 

Samling och banvandring kl. 9:45 Bana A  för samtliga.  

När alla har startat i Bana A så blir det ca:30min  paus 

och efter det blir det banvandring på Bana B för alla. 

Löptik Meddela oss omgående om du har en löptik. Se 

skiss över klubbområdet på nästa sida var du ska vara 

om du har löptik. Löptikar startar sist på båda banorna. 

Rastning Goda rastningsmöjligheter finns i skogen på  

andra sidan vägen. Ingen rastning i koloniområdet. 

Startlistor På www.sbktavling.se kommer 
startlistorna finnas ca en vecka innan tävling 
dock kan ändringar ske ända fram till 
tävlingsdagen. 

Prisutdelning Prisutdelning sker utanför 
klubbstugan när båda klasserna är klara. Icke 
kvalificerade resultat läggs ut på verandan 
löpande. Diplomrosetter säljs och betalas med 
Swish. 

Servering kommer finnas lunch att köpa, dryck, 
smörgåsar och hembakat. Betala gärna med 
swish. 

Dricksvatten är avstängt pga vattenläcka så ta 
med eget vatten till dig och din hund. 

Toaletter  Två bajamajor finns bakom 
klubbstugan  

Frågor och strykningar: Jessica Broberg mail: 

jb@irocz.se eller mobil: 0733-205 637 

 

mailto:jb@irocz.se


 

Varmt välkomna! 
 

Vägbeskrivning: https://haningebk.se/VÅR%20KLUBB/HITTA%20TILL%20OSS.html 

Norrifrån: 
 

Kör väg 73 från Stockholm (Nynäsvägen) söderut. 
Sväng av vid avfart mot Jordbro 

Kör höger in på Jordbrolänken 

Kör rakt fram i rondellen, in på Haningeleden (väg 259) 
Efter ca 1.6 km, kör vänster in på Lillsjövägen (Jordbro företagspark) 

Efter ca 400 m, kör höger in på Silovägen 

Fortsätt rakt fram in på Dåntorpsvägen 

Efter ca 1.6 km ligger klubben på vänster sida. 
 

Söderifrån (E4/E20): 
 

Kör E4/E20 norrut. 
Sväng av vid avfart mot Fittja och Haninge 

Sväng vänster in på Botkyrkaleden i rondellen 

Kör vidare in på Glömstavägen 

Efter ca 5 km, kör vänster in på Huddingevägen (226) 

Efter ca 200m, sväng höger mot Haninge och väg 259 

I T-korsningen, sväng vänster. 
Vid nästa T-korsning, sväng höger in på Lännavägen. (Bredvid 

bussgaraget). 
Efter ca 14 km, sväng höger in på Lillsjövägen, (Jordbro företagspark)). 

Efter ca 400 m, kör höger in på Silovägen 

Fortsätt rakt fram in på Dåntorpsvägen 

Efter ca 1.6 km ligger klubben på vänster sida. 
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