Välkomna till rallylydnadstävling!
Datum: lördagen den 26 november 2022.
Plats: Hundhallen och Ridhuset på Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby
Arrangör: Karlshamns BK
Domare: Günter Ortscheid, Barbro Langefors, Gitte Hansson och Ingrid Dahlqvist
Frågor: besvaras av John e-post: john.v.rehn@gmail.com eller 0739 735 602
Sekreteriatet är öppet från 08.00.
Anmälan till sekreteriat senast 30 min före respektive banvandring. PM’t kan komma att
uppdateras, så gå in och läs det innan tävlingen.
OBS Tiderna är cirka tider!

Tider för Banvandring:
Nybörjarklass A (Hundhallen)- Barbro
Banvandring:
kl. 09.00
Nybörjarklass B (Ridhus)- Günter
Banvandring:
kl. 09.00
Mästarklass A (Ridhus)- Ingrid
banvandring:
kl. 09.00
Avancerad klass (Ridhus)- Günter
banvandring:
kl. 12.00
Fortsättningsklass (Hundhallen)- Gitte
banvandring:
kl. 12.30
Mästarklass B (Ridhus)- Ingrid
banvandring:
kl. 12.30

Preliminära startlistor kommer att finnas publicerade på SBK tävling från den 23 november,
de kan bli ändrade om vi får in många löptikar. De slutliga startlistorna kommer att ligga ute
från den 25 november. Prisutdelning kommer att ske mellan klasserna.

Löptikar får ej vistas i hundhallen varför Nkl är uppdelad i A och B. Om löptik är anmäld till
Fkl så kommer även denna klass att delas upp i A och B. B klassen startar i så fall efter att
Avancerad klass är klar i ridhuset. Günter dömer även denna klass.
De som tävlar Mkl kommer att fördelas mellan två separata tävlingar, Mkl A och Mkl B. Detta
för att inte alla 50 anmälda skall behöva komma samtidigt på morgonen. I Mkl A kommer
Blekinge ekipagen att tävla om Distriktsmästare titeln. Övrig fördelning mellan A och B
kommer ta hänsyn till köravstånd.
Anmälan: från klockan 08.00, i sekretariatet.
Självklart kan man ”trilla” in under hela dagen och registrera sig att man är på plats! Så ni
som tävlar senare under dagen, behöver inte vara där redan på morgonen.
Löptikar: Meddela oss omgående om din tik löper för i hundhallen får man inte ha löptikar
och då måste ekipaget flyttas till ridhuset. På tävlingsdagen, vänta med att ta ut din hund
tills ni har anmält er, så att vi kan tala om för er var ni kan vara, separat parkeringsplats.
Väljer du att inte tävla med din löptik, så får du självklart tillbaka pengarna.
Ta med: Vaccinationsintyg, registeringsbevis/ tävlingslicens och medlemsbevis.
Förtäring: Det finns lättare förtäring och fika att köpa!
Regler för Hundhallen:
Ta med extra skor att använda i hallen, inga uteskor på mattan
Torka av tassar och päls innan ni går in, inga smutsiga hundar i hallen
Inga löptikar får vistas i hallen.
Det får endast var två ekipage i hallen samtidigt, en som kör banan och en som värmer upp.
Uppvärmning sker på anvisad plats.
Ridhus:
Tänk på att det kan vara kallt i ett ridhus.

Det råder absolut rökförbud inom hela skolområdet, såväl ute som inne.

Hitta hit:
Norrifrån:
I Backaryd sväng höger mot Bräkne-Hoby. Kör genom hela Bräkne-Hoby tills vägen tar slut.
Vid St1 (bensinmack) sväng vänster. Tag nästa vänster. Följ vägen efter 600m sväng höger in
på Naturbruksgymnasiets område där ridhuset och hundhallen finns.
Från E22an österifrån:
Sväng av E22an vid trafikplats 55 mot Bräkne-Hoby, vid stoppet sväng höger. Efter 800m

sväng höger, efter 600m sväng höger in på Naturbruksgymnasiets område där ridhuset och
hundhallen finns.
Från E22an västerifrån:
Sväng av E22an vid trafikplats 55 mot Bräkne-Hoby, kör 1km sväng höger. Efter 600m sväng
höger in på Naturbruksgymnasiets område där ridhuset och hundhallen finns.

https://goo.gl/maps/xfvmsnY7QafAf8U36

