
Välkommen till vår officiella 
Rallylydnadstävling  

fredag 26 maj. 
 
 
Datum:   Fredag 26 maj 2017 (Dagtävling) 
Plats:  Jönköpings Brukshundklubb, Hundstugevägen 22, 555 94 

Jönköping. 
Domare:  Gunter Ortscheid, Therese Arvestrand 
Tävlingssekreterare:  Louise Tardén 
Anmälan:  Du anmäler din närvaro genom att pricka av ditt namn på de 

startlistor som sitter uppe vid klubbstugan. Anmälan ska 

göras senast 15 minuter innan banvandring. Kom i god tid. 

Efteranmälan:  Tas emot i mån av plats. Vänligen kontakta Louise. 

 

 

Håll koll på startlistan då ändring kan komma att ske 

 

 

 

Bana 1 Therese Arvestrand 

 Start nr Banvandring 1:a start 

Nybörjarklass A 1-14 09:00 ca 09:20 

Nybörjarklass A 15-28 När båda banorna 
är klara 

5 min efter 
banvandring 

 

Bana 2 Günter Ortscheid 

 Start nr Banvandring 1:a start 

Nybörjarklass B 15-26 09:00 ca 09:20 

Nybörjarklass B 1-14 När båda banorna 
är klara 

5 min efter 
banvandring 

 



Lunch och anmälan Fortsättning A + Fortsättning B: ca kl 11:15 – 11:45 

 

Bana 1 Therese Arvestrand 

 Start nr Banvandring 1:a start 

Fortsättningsklass A 1-10 11:45 ca 12:05 

Fortsättningsklass A 11-19 När båda banorna 
är klara 

5 min efter 
banvandring 

 

Bana 2 Günter Ortscheid 

 Start nr Banvandring 1:a start 

Fortsättningsklass B 11-19 11:45 ca 12:05 

Fortsättningsklass B 1-10 När båda banorna 
är klara 

5 min efter 
banvandring 

 

Övrig information: 

Kom hungrig! Det kommer att finnas möjlighet att köpa tacos som lunch (även 

vegetariskt alternativ) och fika. Vi kommer att ha lottförsäljning. 

Utanför tävlingsplan håller vi avstånd till varandra och visar respekt så att samtliga 

ekipage får bästa förutsättningarna på sin tävling. Uppvärmning sker på anvisad 

plats. Tänk på att pipleksaker och klicker kan störa hundar som är på tävlingsplan. 

Vi tänkte värna om miljön och INTE dela ut några banor. Banor kommer däremot sitta 

uppsatta vid ingången på klubbstugan, och finns också i en upplaga i klubbhuset. 

Prisutdelning sker efter att respektive klasser är klar. 
 
För att inte göra det krångligare än det behöver vara, önskar vi i sekretariatet att ni 
inte kommer och begär ut protokoll innan prisutdelning. Vill ni åka innan 
prisutdelningen, vänligen lämna ett frankerat + adresserat kuvert innehållande 
information som namn på förare/hund och klass, så skickar vi ditt protokoll. 
 
Vi har ingen inropare på plats, så håll koll på ditt startnummer och var väl förberedd 

inför din start. 

Skulle du få förhinder och INTE kan komma, vänligen meddela oss detta. 
 
Vid särskilda behov eller löptik, vänligen meddela oss så snart som möjligt. 

Slumpmässiga kontroller av intyg kommer att ske. Glöm inte att ta med er hunds 

vaccinationsintyg, registreringsbevis/tävlingslicens, medlemsbevis vattenskål och ett 

glatt humör. 

 



Svenska bostonterrierklubben vill tacka tävlingens 

sponsorer och önskar tävlande ekipage, funktionärer och 

publik varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: 
Louise Tardén   
Mobil: 070 - 447 01 39 (Kvällar) 
Mejl: v.ordf@bostonterrierklubben.se 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD-Jzq4NXTAhXBFCwKHcQPBU4QjRwIBw&url=http://www.bonial.se/butiker/hooks&psig=AFQjCNELzio7eMwizVMYZw5NtJcNgePEnQ&ust=1493970727314214
mailto:v.ordf@bostonterrierklubben.se

