
Mälarö Brukshundklubb

Vi tackar för Din anmälan och hälsar Dig och Din hund välkomna till 
Våra tävlingar i Lägre Spår söndagen den 22 april 2018.

Tid för samling: 7.00
Plats för samling: Parkeringen vid Svartsjö Slott

Lycka till!

Kom ihåg att ta med registreringsbevis, vaccinationsintyg och ett glatt humör.

Servering finns i klubbstugan. Vatten finns INTE på klubbområdet, så ta med vatten till hunden.

Tävlingsresultaten kan komma att publiceras på klubbens hemsida; www.malarobk.se
Om Du inte vill ha ditt resultat publicerat, ber vi Dig att meddela detta till tävlingskansliet.

Vid återbud kontakta Birgitta Ålund 070-636 06 67
Återbud på tävlingsdagens morgon kontakta Carina Stjernborg, 070-444 05 67

Vägbeskrivning

Från Brommaplan: Åk riksväg 261 mot Ekerö. När Du passerat Ekerö Möbler kommer vägen 
snart att dela på sig. Ta då vägen till höger, mot Stenhamra och Färentuna.

Sväng höger vid skylt till Svartsjö och strax efter den lilla bron tar du höger igen in på 
parkeringen nedanför slottet. 

Från färjeläget: Åk mot Ekerö C. Passera centrum och ta därefter höger vid trafikljusen. Kör 
över bron och sväng sedan till vänster, mot Stenhamra och Färentuna. Följ beskrivningen ovan.

Vägbeskrivning till klubbstugan från spårmarkerna

Åk tillbaka mot Stockholm, sväng höger vid skylt Brukshundklubb och Eriksberg. När du 
kommit in på denna väg har du infartsparkeringen och ICA på din högra sida.

Åk denna väg (Eriksbergsvägen) och håll till vänster uppför backen. Efter 1,2 km passerar man 
nära ett stall och därefter svänger vägen till höger, men du ska svänga vänster in på en grusväg 
(liten skylt MBK på stallväggen rakt fram). Följ vägen, i nästa 90-graders kurva ska du köra rakt 
fram/lite till vänster, efter 300 m är du framme.

Klubbstugans GPS-koordinater: N 59.31426° och E 17.75109°

http://www.malarobk.se/


Karta Drottningholm – Svartsjö slott
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