
 
 

 
 
 

Välkommen till Skurups Brukshundklubbs 
officiella rallylydnadstävling 28 augusti 2022 

 
 

Domare: 
Nybörjarklass förmiddag: Eva Hall (A) 

Fortsättningsklass förmiddag: Christer Mårtensson (A), Lena Sundlöf (B), Ingrid Dahlqvist (C)  
 

Nybörjarklass eftermiddag: Lena Sundlöf (B) 
Fortsättningsklass eftermiddag: Eva Hall (D), Christer Mårtensson (E), Ingrid Dahlqvist (F) 

 

Hålltider för förmiddagen:  
Banvandring nybörjarklass A: 09.00 

Banvandring fortsättningsklass A: 09.30 
Banvandring fortsättningsklass B: 09.30 
Banvandring fortsättningsklass C: 09.30 

 

Hålltider för eftermiddagen:  
Banvandring nybörjarklass B: 12.30 

Banvandring fortsättningsklass D: 13.00  
Banvandring fortsättningsklass E: 13.00 
Banvandring fortsättningsklass F: 13.00 

 
Första start: Så snart som möjligt efter banvandringens slut. 

 
Anmälan sker senast 08.45 inför förmiddagens klasser och senast 12.15 inför eftermiddagens klasser. Ska ni tävla både 

förmiddag och eftermiddag så gör gärna båda anmälningarna på morgonen. 
Ni anmäler er genom avprickning på listor som finns tillgängliga i tältet på gräsmattan mellan planerna.  

 
 
 

OBS! Angivna tider är preliminära och kan behöva justeras under tävlingsdagen! 
 
 
 
 
 



 
Övrig information/uppmaningar: 

 
*Vänligen informera oss om ev. löptik innan tävlingsdagen via mejl nedan. 

 
*Stickprovskontroll av vaccinationsintyg och medlemskort kommer att ske under dagen. 

 

*Kontrollera före tävling att hundens mankhöjd är angiven på SBK Tävling.   

 

*Startlistor läggs ut på SBK Tävling ett par dagar innan tävlingsdagen.  

 
*Prisutdelning sker efter respektive grupps slut både förmiddag och eftermiddag. 

 
*Glöm inte: medlemskort, vaccinationsintyg, registreringsbevis.  

 

*Naturligtvis GLÖMMER VI INTE att plocka upp efter våra hundar!  
 

*Köket håller öppet under hela tävlingsdagen.   

 
*Rosetter för kvalificerat resultat samt för RLD N och RLD F finns att köpa. 

 

Klubben finns numera vid Örsjö!  
Se kartan nedan eller använd ex Pluskod: ”FG9V+2M ängsro” på Google maps, så hamnar du rätt.  

 

 
 
 

Kontakt innan tävlingsdagen: boogienettan@gmail.com 
Kontakt på tävlingsdagen: 0702-745241, gäller ENDAST på tävlingsdagen!  

 

 
Anpassningar efter Covid-19 

Vi är rädda om varandra och håller därför avstånd till andra,  
vänligen tänk på detta även vid situationer där köbildning kan uppstå.  

Om du har sjukdomssymptom, även lindriga, stannar du hemma.  
Handsprit kommer att finnas tillgängligt på olika platser men du får gärna själv ta med.  

 
 

Lycka till  

 
 

mailto:boogienettan@gmail.com

