
Motala Brukshundklubb  

hälsar Er hjärtligt välkomna 

Anmälan sker i sekretariatet innan respektive samling/banvandring. 

 

Anmälan Senast 15min innan resp. samling/banvandring. 

Sekretariatet öppnar kl 08:00. 

 

Domare Annelie Frejås & Ida Wessberg 

 

Samling/Banvandring  Fortsättningsklass A kl 08:30 (startnr 1-13) 

  kl 10:10 (startnr 14-26) 

Fortsättningsklass B kl 08:30 (startnr 14-26) 

  kl 10:10 (startnr 1-13) 

 

Mästarklass A kl 12:30 (startnr 1-14) 

  kl 14:20 (startnr 15-28) 

Mästarklass B kl 12:30 (startnr 15-28) 

  kl 14:20 (startnr 1-14) 

LÖPTIKAR bildar en egen grupp och startar allra sist i respektive klass. Det blir ingen 

enskild banvandring för er, utan ni får delta i de ordinarie banvandringarna. Vi kan 

tyvärr inte veta i dagsläget vilken grupp som blir klara först, men ni startar på den 

bana som först blir klar. Rastning av löptik sker från parkeringen och ner mot vägen. 

Ev burar med löptikar får placeras mellan stugorna vid agilitybanan. 

Prisutdelning sker efter resp. klass 

OBS! Alla tider är ungefärliga, så tänk på att vara på plats i god tid. 

Startlistor/tider kan komma att justeras något, så var uppmärksam på ev. ändringar. 

 

Kom ihåg!   Ta med registreringsbevis/tävlingslicens,  

  vaccinationsintyg, giltigt medlemsbevis, din hund och ett 

  soligt humör! Hunden måste vara ID-märkt, stickprovskontroller görs! 



 

Om du inte kan delta på detta prov (eller vill avstå din reservplats) ber vi dig att så snart som möjligt 

meddela tävlingssekreteraren så att vi kan bereda plats för annan tävlande. 

 

Tävlingssekreterare: Nina Varblane 0736347599 ninavarblane@hotmail.com 

På tävlingsdagen når ni oss på nummer 073 634 75 99 från ca kl 08:00 

 

LÖPTIK? Meddela tävlingssekreteraren snarast möjligt!! 

 

Lämna fikakorgen hemma, cafeterian kommer att vara öppen, där säljs det fika, 

mackor, godis, och korv!  

 

Titelrosetter finns att köpa, 40kr styck. 

 

Vi har Swish! 

 
 

Hjärtligt välkomna till en härlig dag hos oss på Motala 

Brukshundklubb och stort lycka till! 

 

 

  

Bilder och resultat från tävlingen kan komma att 
läggas ut på klubbens hemsida och Facebooksida. 
Vill du inte att ditt namn/bild ska finnas med var 
vänlig och meddela det till tävlingssekreteraren. 
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Hitta hit:  

GPS: N 58° 34.108', E 15° 3.926' 

 

Från Linköping (väg 34): Följ riksväg 34 förbi Borensberg mot Motala. Efter 

järnvägsviadukten, sväng höger mot riksväg 50 

Askersund/Örebro. Sväng höger efter ca 100m, skyltat 

Brukshundklubb. 

 

Från Örebro (rv 50 N): Följ riksväg 50 mot Motala. Tag sedan avfart trafikplats 

”Motala norra” (vid Bad&Värme) och fortsätt sedan 

Metallvägen rakt fram, genom två rondeller. I slutet av vägen 

finns en korsning med trafikljus (Granngården på vänster sida), 

sväng vänster. Efter ca 1km sväng vänster mot Askersund. 

Sväng höger efter ca 100m, skyltat Brukshundklubb. 

 

Från Jönköping/Vadstena (rv 50 S): Följ skyltar mot Örebro/Askersund.  Tag avfarten vid trafikplats 

”Motala norra” och sedan direkt höger in på Metallvägen. 

Fortsätt rakt fram, genom två rondeller. I slutet av vägen finns 

en korsning med trafikljus (Granngården på vänster sida), 

sväng vänster. Efter ca 1km sväng vänster mot Askersund. 

Sväng höger efter ca 100m, skyltat Brukshundklubb. 

 


