
Välkommen till officiell rallylydnadstävling hos 
Älvsby Brukshundklubb den 2/10 2022 

2xNKL & 2xFKL  
 
   

 
Vi kan med glädje meddela att alla 

anmälda ekipage kommer att få starta! 
Ingen lottning kommer att ske! 

 
 
Domare för samtliga klasser är  
Victoria Westin Ericsson 
 
Sekretariatet öppnar 07.00 
 
Nybörjarklass kl 08.00 
Samling kl 08.00 och därefter banvandring  
Bana A startar först och när den är klar är 
det  
samling och banvandring för bana B 
 
Prisutdelning Nybörjarklass A & B  
När båda banorna i NKL är klara ca kl 13.00 
 
Lunch  
Ca kl 12.45-13.45 
 
Fortsättningsklass kl 13.30 
Samling kl 13.30 och därefter banvandring  
Bana A startar först och när den är klar är 
det  
samling och banvandring för bana B 
 
Prisutdelning Fortsättningsklass A & B  
När båda banorna i FKL är klara ca kl 16.30 
 
Adress 
Nybyn 48 
94292 Älvsbyn 
 
Kontakt 
Anna Karlsson  
0768808755 
Anna.Karlschon@gmail.com  
 

Anmälan gör du genom att markera ditt 
namn på startlistan som hänger uppe vid 
sekretariatet inne i klubbstugan. 
Vaccinations- och medlemskontroll sker via 
stickprov för ekipage som har en stjärna på 
startlistan.  
 
Startlistor kommer att finnas på plats och 
läggs ut på SBKtävling senast dagen före 
tävlingen.  
 
Löptik anmäler du till tävlingssekreteraren 
så fort som möjligt innan tävlingen. På 
tävlingsdagen väntar de i bilen medan du 
anmäler dig i sekretariatet. Vi hänvisar till 
lämplig plats att rasta och värma upp. 
Löptikar startar sist i respektive klass.  
 
Banskisser finns uppsatta vid sekretariatet 
och på området.  
 
Hundens mankhöjd måste registreras i 
SBKtävling innan tävlingen för de hundar 
som tävlar i fortsättningsklass.  
 
Medaljer tilldelas de ekipage som placerar 
sig på pallen och för de som får 
kvalificerande resultat.  
 
Rosetter säljs för 85kr/st (RLD N, RLD F 
och 100 poäng).  
 
Kiosken kommer att erbjuda läsk, godis, 
fika mm. Betalar gör du med Swish!   
 
Varmt välkommen till Älvsby 
Brukshundklubb! 

 



Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer! 
 
 


