
Roslagens BK bjuder in till 

BLÅBÄRSTÄVLING
med andra chansen!

Se hit alla Rospiggar, Upplänningar och norrorts 08:or!

ÄNTLIGEN kan vi bjuda in till en Blåbärstävling - med andra chansen! 
Spring banan en gång, utvärdera och spring sedan en gång till. Hur 

bra låter inte det? ☺ Fina priser och en glad stämning utlovas. 

• Vart: Roslagens Brukshundsklubb, Höstgatan 2, 761 21 Norrtälje

• Pris: 50 kr per start

• Banan: endast tunnlar och hopphinder på inhägnat banområde

• Anmälan: via DETTA formulär senast 7 juni

• Storleksklasser: S, M och L. Är du osäker på vilken klass du tillhör? 
Anmäl dig till den du tror passar. 

• Upplägg och tid: som en ”riktig” agilitytävling – fast med mer tid 
för frågor och för att kunna hålla avstånd till varandra. Vi kör block 
med fasta tider för banvandring, se nästa sida.

• Villkor för anmälan: hunden måste vara minst 15 månader gammal 
och vara vaccinerad. Endast tävlande vars hemort finns inom en 15 
mils radie från Roslagens BK får anmäla sig. Max antal anmälningar
per storleksklass är 25 stycken, anmälan stängs vid detta antal. 
Hund som tagit uppflyttningspinne i klass 1 får vara med, men då 
utom tävlan. 

• Betalning: görs via Swish till nummer 072-732 91 44 (Andrea 
Brönnegård) senast 7 juni, märk betalningen med ditt namn samt 
”blåbär”. Om vi behöver ställa in tävlingen återbetalas hela 
anmälningsavgiften. 
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https://forms.gle/8MPCMQmEdMkEkeUs6
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• Blockindelning:
Gemensamt för alla block är att vi först samlas för en 
domargenomgång, sedan är det dags för gemensam banvandring 
och sedan kör vi första loppet. Direkt när första loppet är klart så 
kör vi igång Andra Chansen för de som anmält sig till det. 

Block 1: SMALL start ca 09:30 
Block 2: MEDIUM start ca 11:30
Block 3: LARGE start ca 14:00

OBS! Exakta tider för blocken går vi ut med senast tre dagar innan
tävlingen när vi vet hur många anmälningar det är i varje klass. 
Tiden kommer vara fast, det vill säga att vi inte kommer köra igång 
tidigare än utsatt tid. Detta för att ni ska kunna planera er ankomst 
till klubben så att vi är så få som möjligt på plats samtidigt. 

• Restriktioner: är du det minsta sjuk på tävlingsdagen – STANNA 
HEMMA! Vi återbetalar hela avgiften. Självklart håller vi avstånd på 
ett sånt sätt under tävlingen att Tegnell själv skulle bli mycket stolt 
över oss. En person per hund gäller, alltså får din hejarklack snällt 
stanna hemma (lugn, vi är superduktiga på att heja på varandra)

• Frågor? Kontakta RBK’s agilitysektor: rbkagility@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!

14 juni 2020

mailto:rbkagility@gmail.com

