
vi hälsar Dig och Din hund välkomna till

Lydnadstävling fredag 29:de juni 2018
Se bifogade vägbeskrivning

Tider i klubbstugan
Klass 1, 2 och 3 anmälan senast kl 17.00 samling kl 17.30

Startklass  anmälan senast kl 19.00 samling kl 19.30

Banvandring
Klass 1, 2 och 3 Kl 17.00-17.20

Startklass,  efter prisutdelningen för klass 1-3

 
Domare samtliga klasser: Kjell Edström

Tävlingsledare klass 1-3  Lillemor Edström, startklass Maria Nilsson

Första prisutdelningen sker när klass 3 är genomförd
Andra prisutdelningen sker när hela tävlingen är avslutad 

Glöm inte medlemskort och vaccinationsintyg!

Deltagarförteckning finns på SBK tävling

För eventuella återbud eller frågor;
kontakta tävlingssekreterare Eva.Britt Hûbinette 
tel 0550-190 55 eller 072-54 80 139 (tävl dagen)

OBS! På grund av tidsbrist kan löptikar inte få delta vid denna tävling.

Fika finns i stugan. Vi tar kontanter eller swish

 LYCKA TILL!



VÄGBESKRIVNING
till Kristinehamns Brukshundklubb

" Nya Sandtorpet"

Från Karlstad: 
Åk in första nerfarten mot Kristinehamns centrum - åk rakt i två rondeller - fortsätt vidare till

trafikljus -tag till höger där, åk rakt genom rondell – åk till trafikljus – tag till höger mot
Picassoskulptur– Du är nu inne på Presterudsvägen - tag vänster in på Dan Broströmsgatan (före
stenmur) -sedan höger in på Sannagatan - åk rakt förbi radhus, närbutik, hyreshus, höghus och

radhus igen - vägen svänger svagt till höger och då är Du inne på Magasinsvägen (enligt
vägskylt) /Sannagatan (enligt GPS) - följ sedan vägen rakt fram - när asfalten tar slut är det ca 300

m till uppfartsväg till vänster - åk upp på denna väg och Du är framme på vår parkering.
VÄLKOMMEN!

Från Filipstad: 
Åk in i Kristinehamn via rv 26 - rakt fram mot järnvägsstation - under järnvägsbro, där efter genom
korsning med trafikljus - fram till nästa trafikljus - tag till vänster där- åk rakt genom rondell fram

till trafikljus – tag höger mot Picassoskulptur
– Du är nu inne på Presterudsvägen - tag vänster in på Dan Broströmsgatan (före stenmur) -sedan
höger in på Sannagatan - åk rakt förbi radhus, närbutik, hyreshus, höghus och radhus igen - vägen
svänger svagt till höger och då är Du inne på Magasinsvägen (enligt vägskylt) /Sannagatan (enligt

GPS)- följ sedan vägen rakt fram - när asfalten tar slut är det ca 300 m till infartsväg till vänster - åk
upp på denna väg och Du är framme på vår parkering. VÄLKOMMEN!

Från Karlskoga: 
Tag av från E18, första nedfarten mot Kristinehamns centrum, åk under vägbro och rakt fram - tag

sedan av vid första avtagsvägen till höger mot centrum - åk sedan rakt fram till trafikljus - rakt
igenom denna korsning, fram till nästa trafikljus - tag till vänster där - mot Picassoskulptur 

– Du är nu inne på Presterudsvägen -tag vänster in på Dan Broströmsgatan (före stenmur) -sedan
höger in på Sannagatan - åk rakt förbi radhus, närbutik, hyreshus, höghus och radhus igen - vägen
svänger svagt till höger och då är Du inne på Magasinsvägen (enligt vägskylt) /Sannagatan (enligt

GPS)- följ sedan vägen rakt fram - när asfalten tar slut är det ca 300 m till infartsväg till vänster - åk
upp på denna väg och Du är framme på vår parkering. VÄLKOMMEN!

Från Mariestad: 
Åk mot Kristinehamn - åk rakt i en rondell med en stor propeller - åk fram till trafikljus - åk vänster

vid trafikljusen och rakt fram till nästa trafikljus - tag vänster mot Picassoskulptur
– Du är nu inne på Presterudsvägen - tag vänster in på Dan Broströmsgatan (före stenmur) - sedan
höger in på Sannagatan - åk rakt förbi radhus, närbutik, hyreshus, höghus och radhus igen - vägen
svänger svagt till höger och då är Du inne på Magasinsvägen (enligt vägskylt) /Sannagatan (enligt
GPS) - följ sedan vägen rakt fram - när asfalten tar slut är det ca 300 m till infartsväg till vänster -

åk upp på denna väg och Du är framme på vår parkering. VÄLKOMMEN!

GPS-koordinater:
Lat N 59º 17' 36"
Lon E 14º 4' 41"

Adress: Magasinsvägen 90.


