
    
 

Hej, 
 

Karlskoga Brukshundklubb hälsar dig välkommen till Bruksprov Officiell tavling den 7:e april 2019. 

Samling kl 09.00  i  Karlskoga BHK för information och lottning. Registrering i 
sekretariatet ska ha skett före det. 

 

Tävlingssekreterare är Amanda Goodison,  
På tävlingsdagen nås vi enklast genom klubbens tävlingssekreterare Amanda Goodison. 

Återbud görs genom Amanda Goodison. 

 
Domare är: Göran Hedberg, Richard Jansson 

Tävlingsledare är: Göran Hedberg 

 
Startavgift återbetalas vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak varöver anmälaren 

inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom den egna 

klubben). För att återbetalningen ska göras måste dock återbud lämnas före 
provdagen samt ska bestyrkan av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar 

efter provet. Startavgiften återbetalas även vid uppflyttning innan provdagen OM 

platsen kan besättas med en reserv. 
 

Kom ihåg: vaccinationsintyg, utskrivet medlemskort och registreringsbevis. 

Hunden ska vara Id-märkt, stickprov kan förekomma 

 

Det kommer att finnas enklare förtäring som kaffe, smörgåsar och dylikt till försäljning under dagen. Betalning 

med kontanter eller swish. 
 

 
 

Deltagare: se http://sbktavling.se/competitions/27473 

 

 

Hitta hit 
Från Örebro kör du E18 igenom Karlskoga  mot Oslo och tar avfart mot ”Kilsta/Botorp”.  Sväng direkt höger mot ”Botorp” och följ därefter 

skyltarna ”E18 v”. Efter 1.5 km sväng av till höger vid skylten ”Brukshundsklubb” och följ grusvägen i 2 km tills du ser Klubbstugan på höger sida. 

Från Kristinehamn tar du första avfarten från E18  och sväng sedan direkt till höger mot ”Stråningstorp/Botorp”. Följ vägen 243 och efter 1.5 km 

sväng av till höger vid skylten ”Brukshundsklubb” och följ grusvägen i 2 km tills du ser Klubbstugan på höger sida. 

Från Degerfors kör du på väg 243 mot Karlskoga och svänger vänster i rondellen vid Coop Storängen. Följ vägen i 2,5 km och sväng sedan av 

vänster vid skylt ”Brukshundklubb”. Följ grusvägen i 2 km tills du ser Klubbstugan på höger sida. 

GPS-koordinater: 

RT90: 
X: 6576586, Y: 1422750 

WGS84: 
Lat N 59° 18′ 11″ Lon E 14° 26′ 56″ 

Decimal: 
59.3031, 14.4491 

http://sbktavling.se/competitions/27473

