
Välkommen till SSRK/Gotlands dubbelprov Tolling, den 18/8 i Fröjel och den
19/8 i Etelhem. Vi reseverar oss för vattenläget i våra dammar, någon av
provplatserna kan komma att flyttas. Vi håller er informerade via mail.

Samling samtliga klasser kl. 08.30 bägge dagarna på respektive provplats.

Provledare: Christina Höggren
Kommissarie: Birgitta Torndal
Tollingansvarig: Lars Hargeson tel: 076-405 75 37 som också tar emot anmälan
om strykningar.
Eventuell återbetalning av anmälningsavgifter sker enligt gällande regler.

Domare: Sverker Haraldsson

Nkl, Ökl, Ekl
Startordning: se SSRK Prov

Vägbeskrivning Fröjel 18/8:
Provplatsen ligger längs väg 141 mellan Klintehamn och Hemse. Om du
kommer från Hemse så står det en vit skylt Fröjel kyrka 6. Strax efter den
kommer ett vägräcke och då ska du svänga höger efter det, precis innan nästa
vägräcke. SSRK:s skylt står där.
Kommer du från Klintehamn är det strax efter (1km) skyltarna mot Hajdes och
Vallhagar. Då ska du svänga vänster vid SSRK:s skylt.

Parkering: Från stora vägen och ner till provplatsen är det ca 2 km. Precis när du
kommer fram till provplatsen går det att parkera lite bilar nära första dammen.
Det kommer att vara skyltat med P-skylt där ni kan parkera.



Vägbeskrivning Etelhem:
Från Roma eller Stånga: Kör till Etelhem kyrka och sväng där av mot Lojsta.
Efter bara några hundra meter sväng höger mot Västringe. När det blir
bondgårdar på båda sidor dyker det upp en liten grusväg mot höger mitt emot ett
gult trähus. Där står SSRK skylten. Sväng ner där och fortsätt sedan rakt fram
tills ni ser en P-skylt.

Från väg 142: Sväng in mot Lojsta slott (i Lojsta) och kör nästan fram till
Etelhem kyrka där Västringe är mot vänster. Kommer du norrifrån på väg 142
kan du svänga av i Hejde mot Kauparve. Ta sedan första väg till höger och följ
den vägen tills SSRK:s skylt kommer vid det gula huset.

Vi bjuder på kaffe och macka bägge dagarna!

Ingen katalog (skriv själv ut på ssrk/prov). Vi säljer också grillad korv med bröd
och tillbehör! (Eller annat ätbart typ pastasallad om grillning inte är tillåten).
Det går bra att swischa till klubben :-)

Info till dig som ska vara funktionär/skytt:

Samling kl 07.30 bägge dagarna för genomgång tillsammans med
provledare/domare
Vägbeskrivning: Se ovan.
Vi bjuder på fika, och något gott till lunch (grillad korv med
tillbehör/pastasallad vid grillförbud)!

Reseersättning utgår till skytt. Tala med Lars Hargeson under dagarna för
blankett.

Varmt välkomna till två trevliga och spännande dagar!

Mvh
/Lars Hargeson
Tollingansvarig SSRK Gotland


