
PM officiell rallylydnadstävling 
Söndagen den 29 maj 2022

Domare: Therese Arvestrand

Anmälan sker genom att du stryker ditt namn på listan på anslagstavlan mellan
klubbstugan och sekretariatet. Har du en stjärna vid ditt namn ska du visa upp

vaccinationsintyg och giltigt medlemsbevis för den klubb du tävlar för i
sekretariatet. Sekretariatet är öppet från kl 08.00

Anmälan senast 15 minuter före din banvandring

Återbud: Om du inte kan delta i tävlingen ber vi dig omgående meddela oss så 
underlättar du vår planering.

Löptik: Meddela oss omgående om du har löptik. Löptikar startar allra sist, efter att
övriga startade är klara på båda banorna. Löptikar får rastas längs vägen ut mot 
asfaltsvägen (skyltat), och parkerar närmast infarten.

Startlistor finns på SBK tävling söndag 22/5. Tänk på att de kan ändras ända fram 
till tävlingen.

Tidsschema

09.00 Samling och banvandring bana A

Ca 9.30 första start

Kaffepaus för domare och skrivare, därefter

Banvandring  bana B

därefter första start

därefter Prisutdelning båda klasser. 



Servering: Godis, dricka, fikabröd och kaffe finns till försäljning.

Rosetter Kvalificerande resultat (75 kr), diplomrosetter (70 kr) och våra unika 100-
poängsrosetter (100 kr) finns också till försäljning! Betalning via swish.

Kontakt/Frågor Före tävlingsdagen: maila sofie.bruce@gmail.com

På tävlingsdagen: Ring eller SMS:a till 0736897928

 

Vägbeskrivning (Obs! GPS- koordinater leder tydligen ibland heltokigt in i 
centrum av Linköping. Brukshundklubben ligger vid Ekö söder om stan)

Från E 4 N/S Tag avfart 111, Linköping västra. Följ skyltarna mot 23/34 söderut 
(mot Växjö, Vimmerby). I Kåparpsrondellen kör vänster mot sjukhus och Lambohov,
följ Lambohovsleden förbi flera trafikljus/rondeller till Garnisonsrondellen. Följ 
skyltning mot Y-ring åt höger ut på Haningeleden. Kör knappt 1,5 km, ta höger mot 
Kolbyttemon, Naturreservat. Håll vänster (följ asfaltsvägen) i skarp kurva efter ca 
300 m. Kör ca 2,5  km,  sväng vänster vid skylt SBK hundstuga. Efter ca 500m ligger 
klubbens parkering in till vänster.

Från rv 23/34 söderifrån: I Kåparpsrondellen tag höger mot sjukhus och Lambohov 
in på Lambohovsleden, sedan som ovan.

Från rv 35: Strax innan Linköping, tag vänster i Vårdsbergsrondellen mot Hjulsbro. 
Följ vägen till och genom Hjulsbro. I nästa rondell, kör rakt fram in på Vistvägen 
mot Vidingsjö/Ullstämma N. Kör ca 1,5 km, sväng sedan vänster mot Vidingsjö 
motionscentrum in på Haningeleden. Kör ca 2,5 km, sväng vänster mot 
Kolbyttemon, Naturreservat. Sedan som ovan.



Vår tävling sponsras av

Välkomna och lycka till!


