
 
 

PM Septembercupen del 2 

kvällstävling 20 september 
 

Uppsala Hundungdom hälsar er varmt välkomna till vår kvällstävling. 

Plats: Uppsala Brukshundklubb 

Domare: Elisabeth Sterner, bakdomare Beatrice Utterström 

 

Då detta är ett en del av examination för ny rallydomare kommer det finnas fler 

personer än vanligt på planen. 

Anmälan för alla sker från kl 17:15, första banvandring NKL kl 18. 

 

Vi kommer köra klasserna efter varandra med prisutdelning efter MKL. 

 

Varje start under denna kväll är viktig för att kunna examinera både domare och 

skrivare. Kan ni inte starta? Meddela oss i god tid innan tävlingsdagen så att möjlighet 

att ta in en reserv kan finnas. 

 

Löper din tik? Meddela oss gärna i förväg på mejl nedan. Löptikar kommer få parkera 

på den övre parkeringen märkt med ”Naturreservat”. Anmäl dig då utan hund så 

tilldelas du sedan en plats att vara på under tävlingen. Löptikar startar sist i klassen. 

 

Enklare servering kommer att finnas, det går att betala med kontanter och Swish. 

 

Vid frågor, mejla kontakt@uppsalahu.se 

På tävlingsdagen: Beatrice 073-8246495 

 

Välkommen! 

 

Tack till våra sponsorer 

 

mailto:kontakt@uppsalahu.se


Vägbeskrivning till Uppsala Brukshundklubb 

Besöksadress: Stora Djurgården (Vårdsätravägen), 756 46 UPPSALA  

 

Från Stockholm: Från E4:an, kör av mot Uppsala södra, avfart 186. Ta rakt fram i den 

lilla rondellen vid Gnista, för att därefter ta vänster i den stora rondellen för att köra 

in på Kungsängsleden, fortsätt ca 4 km. Vid stora daghammarsköldskorsningen är det 

bara att fortsätta rakt fram på Vårdsätravägen ca 2,5 km för att sedan ta rakt fram i 

rondellen. Efter ca 500 meter kommer du se en liten grusparkering till höger, för att 

därefter se skylten ”Brukshundklubb” vid en liten nedförsbacke, ta av till höger och 

du är framme vid Uppsala Brukshundklubb.  

 

Kommunalt: Det går en buss direkt från centrum till klubben, det är ”Buss 11” 

(riktning Gottsunda Centrum via Vårdsätra) går till UBK. Hållplatsen ligger precis 

bredvid klubben och heter ”Djurgårdsvägen”, resan beräknas ta ca 15 minuter från 

centrum.  

 

Snabbval för google maps (knappnål): https://goo.gl/maps/VPi2jUCbek62  

 

https://goo.gl/maps/VPi2jUCbek62

