Fredrikstad og Omegn brukshundklubb
ønsker velkommen til
Rallylydighetsstevne 13. juni 2015
Dommere: ! Hilde Nysæther (klasse rekrutt, 1 og 3)
!
!
Maria Syltebø Opstad (klasse 2 og Elite)
Stevneområdet: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad.
Gratis parkering like ved ringen og fine luftemuligheter. Deltakere skal
føre hundene i bånd på stevneområdet og er ansvarlig for sine hunder.
Husk å bruke pose!

70 år

Kiosk med salg av kaffe, brus, vafler, kaker
(inkl. glutenfritt alternativ) og pølser. Det vil i tillegg være loddsalg.
Registrering:
Sekretariatet åpner kl. 9.00 for registrering og stevnet starter kl. 10:00. Se vedlagt
tidskjema. Dersom man ønsker å melde seg på rekrutt så gjøres dette i sekretariatet
senest kl 10.00.
Husk vaksinasjonskort og registreringsbevis. Det vil bli tatt stikkprøver.

Påmelding er bindene og dersom deltaker uteblir fra prøven skal avgiften
uoppfordret betales til klubben i henhold til "Regler for rallylydighet" punkt 1.2.
Dersom du ikke har betalt må du gjøre dette snarest eller ta med kontanter til
stevnet.
Lagkonkurranse:
Lagkonkurranse i Rallylydighet på tvers av alle klasser.
Laget kan ha maks 5 og minimum 3 ekvipasjer og kan settes sammen av ekvipasjer fra
alle klassene. De 3 beste resultatene teller. Laget må ha et navn. Laget meldes i
sekretariatet på stevnedagen.
Påmeldingsavgift: Kr. 150,- pr lag
Vi minner om at rallylydighet er en hundesport som fokuserer på samspill, glede og
holdninger. Det er en sport som skal knytte hunder og eiere sammen på en positiv måte
basert på tillit og respekt. Dette fokuset gjelder ikke kun i ringen, men også utenfor og på
trening.

Velkommen!
Kontaktperson: Ida Kulo, e-post: idakulo@gmail.com, tlf: 41385852

Tidsskjema:
NB! Vi tar forbehold om endring av starttidene (tidligere eller senere start) og oppfordrer
alle til å være ute i god tid før sin klasse skal gå.
Briefing i klasse 1 og rekrutt avholdes kl 10.00
Briefing i klasse 2 avholdes kl 10.15
Briefing i klasse Elite avholdes kl 12.00
Briefing i klasse 3 avholdes kl 12.30
Premieutdeling etter at alle klasser har gått.

Veibeskrivelse
Slik kommer du til Evenrødveien 82, Fredrikstad:
Fra Oslo:
Følg E6 mot Sarpsborg. Ta avkjøring 9 - Sollikrysset mot Rv 112. Du får en bensinstasjon
på din høyre side. Kjør rett gjennom rundkjøringen og ta første vei til høyre innpå
Seppoveien (Fv 381 ).

Kjør så ca 7 km, rett etter at du er ute av ”skogen”, kommer et stort, hvitt hus på høyre
side. Der holder vi til J
Fra Halden:
Følg E6 mot Råde. Ta avkjøring 9 - Sollikrysset mot Rv 112. Kjør over broen og ta til
venstre i rundkjøringen. Etter rundkjøringen, ta første vei til høyre inn på Seppoveien (Fv
381).
Kjør så ca 7 km, rett etter at du er ute av ”skogen”, kommer et stort, hvitt hus på høyre
side. Der holder vi til J
Fra Fredrikstad:
Kjør mot Christianslund, følg Veumveien og ta til høyre inn i Evenrødveien.
Hold til venstre der veien deler seg og følg veien (Evenrødveien) i ca 2 km. Et stort hvitt
hus på venstre side, der holder vi til. Huset ligger rett rundt en sving!

