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Borlänge BK 

Vi tackar för din anmälan och hälsar dig och 

din hund välkomna till oss på  

appell och lägre klass spår   

               lördag den 13 maj 2017 

Samling kl 8:00 Klubbstugan, Bomsarvet 

Domare appell Bo Bergström 

 Claes Larsson   

Domare lägre Curt Sjödén 

 Tord Edin  

Det är 7 ekipage som tävlar i appell. I appell får alla anmälda deltaga. 

Det är 10 ekipage som tävlar i lägre klass, övriga är reserver enligt startlistan i 

SBK tävling.  

Kontaktperson: Lena Lindberg 070-662 61 42  

Mail: tsborlangebk@yahoo.se                                                                                

Återbud tre dagar eller senare innan tävling sker endast via telefon 

eller sms, ej via mail. 

Medtag stamtavla, vaccinationsintyg, MH(lägre klass), medlemskort, eventuellt 

inmätningsintyg och ett glatt humör. 

Anmälan: Sekretariatet öppnar 45 minuter före samling och anmälan ska vara 

gjord 10 minuter före samlingstiden. 

Husvagn: Det finns platser för husvagn, 50kr/dygn med el annars gratis. 

Vägbeskrivning: Se nästa sida. 

 

Lycka till! 

http://www.sbk.nu/distrikt/dala/lokalklubbar.htm##
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Vägbeskrivning: 

Från Avesta Åk rakt fram i rondellen vid ICA Maxi. Passera SSAB och fortsätt förbi 

Kvarnsvedens pappersbruk. Ca 5 km efter rondellen passerar du en smal bro över 

Dalälven. Ta direkt höger efter den skyltat Brukshundklubb. Ta vänster i T-korsning 

och direkt höger efter det. Det är skyltat. 

Från Mora Ta vänster mot Falun i Amsberg ca 8 km innan Borlänge. Åk ca 5 km och 

ta sedan höger mot Borlänge. Efter ca 1 km är det skyltat Brukshundklubb till 

vänster. . Ta vänster i T-korsning och direkt höger efter det. Det är skyltat 

Från Ludvika Ta höger ut på Riksväg 70 i rondellen vid Kupolen. Passera rakt 

igenom nästa rondell. Vid rondellen vid ICA Maxi tar du vänster. Passera SSAB och 

fortsätt förbi Kvarnsvedens pappersbruk. Ca 5 km efter rondellen passerar du en 

smal bro över Dalälven. Ta direkt höger efter den skyltat Brukshundklubb. Ta 

vänster i T-korsning och direkt höger efter det. Det är skyltat. 

Från Falun Ta höger i första rondellen i Borlänge (vid ICA Maxi). Passera SSAB och 

fortsätt förbi Kvarnsvedens pappersbruk. Ca 5 km efter rondellen passerar du en 

smal bro över Dalälven. Ta direkt höger efter den skyltat Brukshundklubb. Ta 

vänster i T-korsning och direkt höger efter det. 

GPS koordinater: 

N 60 32,49 

E 15 25,84 

Eller ställ in GPSén på Gerbergsvägen 13 Borlänge  

och kör ca:30 meter längre så kommer ni till klubben 

 

 


