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 Inbjudan  och  PM  
     
     
   Datum  

2018-10-06 
 

Oxelösunds  Brukshundklubb   Besöksadress  klubbstugan:   Orgnr:  817606-7497  
 c/o Björklund  Styrbordsvägen 58 I 
613 35 Oxelösund   

Aspa  Vivesta,  Oxelösund   Bankgiro  455-4093  
Swish  1231481118  

        
   Webbplats:  http://www.oxelosundsbk.se/  

  
 

Inbjudan DM  
Ralllylydnad 

i Sörmlandsdistriktet 
6/10-2018 

 
Dm kommer gå av stapeln 6/10 på Oxelösunds BK,  
Anmälan till rallylydnadobk@gmail.com 
Du skickar in dina 3 bästa resultat i Mästarklass from 8/10-2017 och dina och 
hundens uppgifter. Ekipaget behöver ett godkänt resultat i Mästarklass. 
Du måste vara medlem i någon av distriktets brukshundklubbar 
Kostnad 150 Kronor (information om betalning får du på mail efter anmälan.) 
Max antal deltagare är 50 stycken + föregående års vinnare.  
Tävlingen döms efter officiella regler med officiella domare och funktionärer 
Domare; Camilla Bermell 
Sista anmälan är 18/9-2018 
 
Statuter finns i slutet 
  
Förhinder och frågor 
Vid eventuellt förhinder eller frågor, kontakta Mia Nilsson 0739813546 
mia.nilsson42@gmail.com  
  
Anmälan och start 
Anmälan klockan.08,30 
Start klockan 10,00  
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Betalning: 

 
 
 
Kom ihåg att ta med; 
Medlemskort, vaccinationsintyg och ett gott humör. 
 
Övrigt 
Ta med vatten till er och hunden. Då det inte finns dricktjänligt vatten på 
klubben 
  

  

 
Lättare servering kommer att finnas 

Välkommen! 
Oxelösunds Brukshundklubb 
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Statuter finns att läsa här; 
  

S T A T U T E R 
för 

BÄSTA RALLYEKIPAGE VID DM I MÄSTARKLASS 
För att få tävla om detta vandringspris skall föraren inneha medlemskap i en brukshundsklubb i  
Sörmlandsdistriktet. 
Ni skickar in de 3 bästa resultatet från officiella rallylydnadstävlingar från och med  föregående 
DM till och med en månad innan årets DM. Dessa skickas till:  
rallysodermanland@gmail.com 
Endast ekipage som uppnått godkänt resultat får räknas. 
Tävlingen döms av auktoriserad domare med auktoriserad skrivare samt auktoriserad 
tävlingssekreterare. Dessa funktionärer får arvode från SBK Södermanland. 
Tävlingen döms efter officiella rallylydnads tävlingsregler. 
Om antalet anmälda överstiger 50st + föregående årets vinnare avgör högsta poäng. I händelse 
av samma poäng gäller följande: Vid samma poäng är det ekipagets enskilda högsta poäng som 
avgör. 
Exempel:  
Ekipage A: 100+100+97= 297p  
Ekipage B: 99+99+99= 297p 
Ekipage A får platsen då denna har högsta enskilda poäng (100). 
Föregående årets DM vinnare har automatiskt plats på årets DM. 
Löptik måste anmälas till arrangören och startar automatiskt sist. 
Vid lika poäng bygger domaren en ny bana för att utse vinnaren. 
Priset skall utdelas vid prisutdelningen för DM i Rallylydnad. 
Vinnaren ombesörjer att priset graveras med årtal, namn och ras. Gravyren betalas av distriktet. 
Vinnaren får en mindre pokal att behålla. 
Priset skall återlämnas till Distriktsansvarig för rallylydnad eller anordnande klubb för årets 
distriktsmästerskap senast 4 veckor före nästa DM. 
Priset är ständigt vandrande. 
Eventuell vinst går till anordnande klubb. 
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Vägbeskrivning  
  
Från  Stockholm/Linköping  
q   Kör  E4  söderut/norrut  mot  Nyköping  (ca  10  mil)  
q   Tag  av  vid  avfart  mot  Nyköping  V,  Oxelösund  (och  Mc  Donald's).  Följ  

skyltarna  mot  väg  53  à  fortsätt  att  läsa  Från  Nyköping.  
  
Från  Nyköping:  
q   Kör  väg  53  mot  Oxelösund  (ca  9  km)  
q   Tag  av  vid  avfart  mot  Stjärnholm,  Bara,  Peterslund.  
q   Sväng  vänster,  åk  under  motorvägen,  sväng  vänster  igen  mot  

Stjärnholm/Vivesta.  
q   Sväng  höger  mot  Vivesta.  Åk  en  liten  bit,  sväng  vänster  vid  skylt  Vivesta,  över  

järnvägen.    
q   Följ  vägen,  tag  av  till  höger  vid  skyltar  Aspa,  Våtmarker,  SBK  -‐  in  på  en  

grusväg.  
q   Kör  grusvägen  en  bit  tills  du  ser  vår  skylt,  sväng  in  till  höger.  
  
  
  
  

  


