
Inbjudan till V:a Medelpads Online-rallyCup med stöd till Ukraina 
 

 Hej alla tävlingssugna, dags för några träningstävlingar under våren?  

Vi tänker köra en cup under vårvintern med tre olika start/fortsättningsklassbanor och  

tre olika avancerad-/mästarklassbanor. 

Vi tänker börja med bara nybörjar- respektive avancerad-skyltar och sedan öka på svårigheten med fler och 

fler fortsättnings-/mästarskyltar. 

Vi lägger upp en bana av varje i månaden och prisplakett till de tre första i varje bana. 

Cupen består av anmälan till alla tre banorna samtidigt till en kostnad av totalt 250 kr, varav 50 kr kommer 

gå till Sverige för UNHCR som stöd för Ukraina. 

Alla som anmäler till cupen är med i en utlottning av fina priser av diverse slag. 

Exempel på priser 

Tillfälle med online coachning med känt SM-ekipage i lydnad 

Tillfälle med online coachning av rallydomare 

Diverse hundtränings-/leksaker 

mm mm 

Hur man anmäler, anmälan senast 27/1 

* Skicka ett mejl till tas@vastramedelpad.nu med namn på din hund och vilken ras det är. 

* Vilken klass ni vill starta i, start/fortsättning eller avancerad/mästare. 

* Ditt namn, adress och telefonnummer, skriv även mejladressen för enklare hantering för oss. 

Du kommer få svar från oss med meddelande om var startavgiften ska sättas in. 

När vi fått Din startavgift kommer Du att få mejl med länk till våra facebookgrupper, tre olika grupper för 

varje ”klass”, där en bana per fbgrupp och ”klass” kommer att läggas upp varje månad med början första 

veckan i februari. 

Hur går det till? 

- Vi lägger upp en banskiss i fbgruppen med info och tips så Du kan bygga upp banan. 

- Du har någon med Dig som filmar Dig och Din hund när Ni går banan. 

- Du har två veckor på Dig att lägga upp filmen. 

- Vi har därefter två veckor på oss att bedöma alla filmerna. 

Mer info kommer att finnas i facebookgrupperna. 

Priser 

Vi kommer att skicka ut plaketter eller medaljer till varje prispall efter varje avslutad bedömning och 

resultatlista kommer presenteras i respektive fbgrupp. 

Lottning av övriga priser kommer att ske och skickas ut efter alla tre månadstävlingarna är avslutade. 

Vinstlista kommer att presenteras i fbgrupperna. 

Sverige för UNHCR 
Vi kommer skicka den sammanlagda gåvan efter första tävlingen avgjorts och redovisa den i fbgrupperna. 

Vi kommer även att informera om denna cup på klubbens hemsida ”vastramedelpad.nu” och facebookgrupp 

”Västra Medelpads Brukshundklubb”, som info för våra medlemmar. 
 

Tack för Din anmälan och Ditt stöd för Ukrainas offer! 

TÄS, Västra Medelpads Brukshundklubb 

mailto:tas@vastramedelpad.nu

