Vi hälsar dig och din hund välkomna till
IPO-prov hos oss på Sk Lövsättra!
Kom ihåg att ta med stamtavla, vaccinationsintyg, tävlingsbok och licens för tävlande i
skydd.
Vid återbud, kontakta Nina Johansson, mail: ninacinna@gmail.com eller
mbl 0720-140 600.
Vid övriga frågor, kontakta provledaren Sissi Lövrell, mbl 0708-46 10 95.
Besök gärna klubbens hemsida där ytterligare information finns, www.sklovsattra.se
På klubbområdet kommer det under provdagen finnas möjlighet att köpa lättare
förtäring.
Datum: Lördag den 13 oktober 2018.
Samling: K
 l. 08.30 vid klubbstugan, Åsbygget för gemensam avfärd till spårmarkerna.
Plats: Klubbstugan , SK Lövsättra se bif.vägbeskrivning.
Domare: Anders Ljungsten.
Figurant: Erik Lagerström.
Provledare: Sissi Lövrell.
Deltagare:
IPO 2: Lena Hedström-Hallin m Imzedrift’s Betty
IPO 2: Monica Richardsson m Ulvgaist Birka
IPO 3: Kenneth Greén m Gun vom Aufsteigenden Phönix
IPO 3: Jill Halve m Jipotimas Chaconne

Vägbeskrivning via google maps:
https://goo.gl/maps/7feNUMRQ4oT2

Vägbeskrivning
Klubbstugan ligger vid länsväg 268, Angarnsvägen.
Från Vallentuna: Kör mot Brottby, rakt fram i rondellen och efter ca. 500 m, strax efter
70-skyltarna, sväng vänster in på en skogsväg. I slutet av denna finns vår parkering.
OBS! Skogsvägen korsas av ett motionsspår vid två tillfällen - visa hänsyn och kör

försiktigt!
Från Arningeleden: T
 a höger i rondellen och följ sedan beskrivningen ovan.
Från E18: Kör mot Vallentuna, ca. 3 km efter Angarn kyrka, strax innan 60-skyltarna,
sväng höger in på en skogsväg. Följ sedan beskrivningen ovan.

Koordinater
WGS 84 (lat, lon): N 59° 32.148', E 18° 6.736'
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.53581, 18.11227
RT90: 6603990, 1630520
SWEREF99 TM:6603838, 675979
Om du inte har bil så når du oss via busshållplatsen Cedersdal (Vallentuna) med Buss 665,
sedan får du gå en bit mot Brottby, efter ca 250 m svänger du ned till vänster mot Åsbygget. Det
är en liten väg med bom sedan är det ca 450 m ned på vägen sedan ser du torpet.
Länk till karta på Eniro för att se var Sk Lövsättra ligger: http://kartor.eniro.se/m/nJEZV
Länk till SL ́s reseplanerare:
http://reseplanerare.sl.se/bin/query.exe/sn?seqnr=1&ident=8q.0521054.1371939658&OK#focus

