
Välkommen till Svenska Rottweilerklubbens rallylydnadstävling den 1 juli! 

Vi välkomnar er till årets rallylydnadstävling i samband med årets SSU. Under dagen kommer 

Rottweiler SM hållas i rallylydnad och en svensk mästare kommer utses.  

Parkering 20kr. Hundsläp: 50kr/dygn.  

Datum: lördag 1 juli 2017. 

Plats: Södertälje Brukshundklubb.  

Koordinater: 59.21102, 17.56959 

Domare: Katarina Strömberg och Carola Hag.  

Kontaktuppgifter: Alexandra Florinus, 073 765 12 20, alexandraflorinus@gmail.com. 

Övrigt: Vill du åka tidigare från tävlingsplatsen ta med ett frankerat kuvert om du vill ha 

domarprotokollet skickat till dig.  

Observera att tiderna är cirkatider. Var i god tid innan er start, vi kommer att köra igång 

med nästa banvandring när det sista ekipaget gått klart ifrån första banvandringen.  

Banvandring, nybörjare 1-17 kl. 9.30. Domare: Katarina Strömberg. 

Banvandring, nybörjare 18-33 kl. 11.00. Domare: Katarina Strömberg. 

Banvandring, fortsättning 1-10 kl. 13.30. Domare: Katarina Strömberg.  

Banvandring, fortsättning 11-20 kl. 14.30. Domare: Katarina Strömberg. 

Banvandring, avancerad 1-7 kl. 13. Domare: Carola Hag. 

Banvandring, mästare 1-15 kl. 14. Domare: Carola Hag. 

Banvandring, mästare 16-31 kl. 15.30 Domare: Carola Hag.  

Incheckning: sker från kl. 8.00. Vi kommer sätta upp startlistorna utanför dörren. Stryk över 

ert namn med en överstrykningspenna i god tid INNAN er banvandringstid. Är det något som 

måste ändras, så kom till sekretariatet. Självklart kan man komma under hela dagen och 

registrera sig när man är på plats.  

Löptikar: meddela oss omgående om din tik löper.  

Ta med: Vaccinationsintyg, tävlingslicens, registreringsbevis samt giltigt medlemskort. 

Vatten och vattenskål till hunden.  

Servering finns. Medtag kontanter eller betala via swish.  

Vägbeskrivning: 

Från norr - Stockholm: Fortsätt motorvägen mot Göteborg, ta av vid Södertälje V - trafikplats Vasa. 

Åk förbi Axa Sportscenter (på höger sida). Kör rakt fram mot centrum i rondellen. Vid nästa rondell, 

ta av vänster (skyltat Brukshundklubb). Därefter andra vänster (skyltat Brukshundklubb), alldeles vid 

en skola/dagis. Kör sakta - respektera hastigheten 30 km - genom villaområdet och ut på skogen ca 

1,5 km.  

Från söder - Nyköping, Norrköping: Samma som ovan.  



Från väster - Strängnäs, Eskilstuna: Ta av första avfarten vid Södertälje V. Följ sedan beskrivningen 

ovan. 
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