Holmsund Brukshundklubb
PM till Officiell Rallylydnadstävling
söndag 1 september 2019

Sista dagen i en serie av tre med officiella Rallylydnadstävlingar UMEÄLVSRALLYT på tre
brukshundklubbar – Holmsund – Vännäs och Umeå Brukshundklubb
Datum:

Söndag 1 september 2019

Plats:

Holmsund brukshundklubb, Holmsund
(ca 2 mil utanför Umeå).
Klubben är längs vägen mot Revet i
Holmsund. Kör Holmsundsvägen och sväng
i rondellen in på Brogatan mot golfklubben
i Holmsund. Sen kör du rakt fram, över en
bro och uppför en liten backe. Sväng
vänster in på Zakrisvägen, följ vägen mot
Revet ungefär två kilometer så kommer du till klubben.

Domare:

Emma Pettersson

Tävlingssekreterare:

Åsa Johansson

Anmälan:

Görs vid ankomst i klubbstugan.
Fortsättning A och B senast 8.30
Avancerad klass A och B senast 11.45
Medtag medlemskort, vaccinationsintyg
och registreringsbevis/tävlingslicens. Stickprovskontroll.

Samling/Banvandring: Fortsättning A 9.00
Fortsättning B Banvandring och start efter Fortsättning A klar
Avancerad A Banvandring och start efter Fortsättning B klar samt
lunchpaus preliminärt tidigast 12.15
Avancerad B Banvandring och start efter Avancerad A klar
Startlista kommer att finnas på SBK tävling senast fredag 30/8.
Vänligen håll koll på startlistan, ändringar kan ske fram till start.
Prisutdelning:

Sker när både A och B för respektive klass är klar.
Rosetter till pallplacerade. Diplomrosetter kan köpas för 50 kronor.
Om du vill åka före prisutdelningen och vill få ditt protokoll, lämna in
ett frankerat kuvert med ditt namn och din adress så skickar vi det.

Startlistor:

Publiceras fredag kväll 2019-08-30 på SBK tävling
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Återbud:

Meddela så snart som möjligt om ni inte kommer tävla.

Löptikar:

Meddela snarast ifall din tik löper. Löptik startar sist i sin klass.

Efteranmälningar:

Tas emot i mån av plats, mejla ordforande@holmsundbhk.se
Ange kontaktuppgifter samt ditt användarnamn på SBK Tävling och
hundens namn. Betalning omgående efter att du fått klartecken till
klubbens swish 124 340 7053 eller plusgiro 46 45 779-2

Servering:

kommer att finnas (kaffe, fika och mackor)
Vi tar emot kontanter eller swish

Övrigt:

Skott kan förekomma, Skjutbana cirka 3 km fågelvägen.
Underlag: grus
OBS! Tiderna som anges är cirkatider, väntetid kan uppstå och det
kan gå fortare än planerat.
Tänk på att visa hänsyn till de tävlande och lek inte med pipleksaker
eller klicker så att ekipagen på banan blir störd.
Rastning av hund sker längs vägen och självklart plockar vi upp efter
hunden. Rastning av löptikar sker enligt skyltar.

Information:

Besök vår hemsida http://www.holmsundbhk.se
eller vår sida på facebook
https://www.facebook.com/HolmsundBrukshundklubb

Frågor:

Åsa Johansson 070-359 17 59 eller mejl ordforande@holmsundbhk.se

Varmt välkomna!
Stort tack till vår huvudsponsor
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