
Välkomna till Officiell tävling i Rallylydnad  
Nybörjarklass 2022-07-12  

hos Ödeshögs Kennelklubb! 

Samling: Vi samlas på området 17:00 för upprop och därefter banvandring. 
Domare: Therese Arvestrand (Bana A) & Lena Mattsson (Bana B) 
 
Anmälan: Innanför grindarna kommer det finnas en funktionär som kommer 
att bocka av alla tävlande, så där anmäler du dig, senast 10 minuter innan 
samling. Stickprovskontroller kommer att göras på vaccinationsintyg, 
regbevis/tävlingslicens och medlemsbevis, så se till att du har med dig allt.  
 
Bankiss: Banritningar finns uppsatta på flera ställen de kommer inte att delas 
ut till varje tävlande, dock kommer det finnas att tillgå banskisser till den 
symboliska summan av 10 kr, där pengarna går oavkortat till HUNDSTALLET.  

Meddela så snart du kan i förväg om du har löptik.  

Startlistorna är lottade, men ändringar kommer garanterat att göras, detta 
gör vi endast en gång, några dagar innan tävlingen, så håll koll på SBK 
Tävling.  

Det finns titelrosetter att köpa vid serveringen, betalning endast via swish. 

Har ni frågor ta kontakt med, Therese Arvestrand, therese@arvestrands.se  

Vår Klubbstuga är öppen från ca kl 16.30 med servering av smörgåsar, korv, 
kakor och kaffe/te/choklad/läsk.  

NYBÖRJARKLASS A  
Domare: Therese Arvestrand 

  

BANVANDRING KL. STARTNUMMER  FÖRSTA START KL. 
17:00-17:30 1-23 17:30 
När bana B är klar 24-46 tidigast 5 min efter 

banvandringens slut 
 

NYBÖRJARKLASS B  
Domare: Lena Mattsson 

  

BANVANDRING KL. STARTNUMMER  FÖRSTA START KL. 
17:00-17:30 24-45 17:30 
När bana A är klar 1-23 tidigast 5 min efter 

banvandringens slut 
 

Vägbeskrivning: Från E4:an Tag avfart Ödeshögs Trafikplats, vid 
Östgötaporten, Burger King och McDonalds. Sväng mot Burger King i 
rondellen och ta första höger (innan ni åker in på macken), passera förbi 
Burger King. När du passerat förbi den lilla dungen har du Ödeshögs 



Kennelklubb på vänster sida, sväng ner på grusvägen och parkera på 
parkeringen enligt anvisning.  

Karta: http://kartor.eniro.se/m/QxbhD   

Adress: Brodderyd 3, 599 91 Ödeshög 

Koordinater: WGS8458°13'29.0"N 14°39'57.6"E WGS84 DDM58°13.484'N 
14°39.960'E  

VÄLKOMNA och LYCKA TILL! 


