
 

 

 

Välkommen till Gagnef Floda BK:s officiella 

kvällsrallylydnadstävling i Insjöns ridhus   

4 april 2023 i Nybörjarklass 

 

 

 
 

LÄS PM så får du svar på många av dina frågor. 

 

 

 

Anmälan sker genom upprop vid samlingen i samband med banvandring. 

 

Banvandringar tävlingen går på 2 banor så halva startfältet börjar på bana A och andra halvan börjar på bana B. 

När dessa sedan kört sin respektive bana så byter man bana med ny banvandring.  

 

Servering ingen servering kommer att finnas!!  

 

Toaletter finns i serveringen 

  

Prisutdelning blir när bägge klasserna är klara 

 

Protokoll  kan hämtas löpande under kvällen. Banskisser kommer att sättas upp för fotografering vid de uppsatta 

startlistorna. Möjlighet att få banskiss på papper finns för 10 kr/bägge banorna (swish eller jämna pengar) 

 

PM finns utlagt på www.sbktavling.se . Meddela strykningar och eventuella andra ändringar snarast möjligt till Lena 

Dyrsmeds  lenadyrsmeds@hotmail.com    
 

Diplomrosetter finns att köpa mot swishbetalning alt kontant  

 

Resultatlistor kommer att finnas på SBK Tävling snarast möjligt 

 

Startlistor publiceras på SBK Tävling och kommer att finnas uppsatt på plats. OBS! Mindre ändringar kan komma att 

göras vid eventuell strykning/löp.  

 

Löptikar startar sist i klasserna. Maila oss snarast om din hund löper!  

Rastning av löptikar sker ut mot vägen OBS! Visa hänsyn!!! 

 

OBS! Ingång/utgång till bana A kommer att vara dörren på framsidan 

intill serveringen. Ingång/utgång till bana B är stora dörren på baksidan 

av ridhuset. 
 

OBS!!!!! Plocka upp efter era hundar ! 
 

Glöm inte bort vaccinationsintyg,medlemskort, ev tävlingslicens och naturligtvis ett glatt humör ! 

Vaccinationskontroll kommer att ske via stickprov 

http://www.sbktavling.se/
mailto:lenadyrsmeds@hotmail.com


 

Domare :  Tanja Hanni (bana A) och Katrin Thors (bana B) 

  

Tävlingssekreterare: Jessica Hamrin 

Skrivare:  Lena Dyrsmeds (A) och vakant (B) 

 
INFO :    Lena Dyrsmeds  070-7424991  lenadyrsmeds@hotmail.com          

       
 

 

                                         
 

 

HÅLLTIDER OCH STARTORDNING 
 

FÖRSTA BANVANDRING/SAMLING BÖRJAR KL 18.00 

Första halvan av A-banans deltagare går banvandring på bana A och sedan kör A 

Första halvan av B-banans deltagare går banvandring på bana B och sedan kör B 

Därefter byter man bana. 

Det kommer att noteras på startlistorna var banvandringarna delas 

 

 
       

Vägbeskrivning:  

Det finns 2 möjlighet för parkering:  

1. Från Borlängehållet: Ta första vägen till höger i Insjön (före pizzerian) Ta sedan andra vägen till 

höger, mot Clas Ohlsons centrallager. Ridhuset ligger ca 100 m in till vänster. Där finns en del  

platser.  

Från Rättvikshållet: Åk igenom Insjön och ta vänster efter pizzerian. Ta sedan andra vägen till höger,  

mot Clas Ohlsons centrallager. Ridhuset ligger ca 100 m in till vänster. Samma parkering som ovan. 

2. Från Borlängehållet: Ta första vägen till höger i Insjön (före pizzerian) Ta sedan tredje vägen till 

höger mot Insjöns IP. Parkering ca 100 m in på vägen till höger på IP:s parkering. Finns gångväg ner 

till ridhuset. Ingång till B-banan är från det hållet. 

3. Från Rättvikshållet: Åk igenom Insjön och ta vänster efter pizzerian. Ta sedan tredje vägen till höger 

mot Insjöns IP. Parkering ca 100 m in på vägen till höger på IP:s parkering. Finns gångväg ner till 

ridhuset. Ingång till B-banan är från det hållet. 
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