
 
KUNGÄLVS BRUKSHUNDKLUBB 
Hälsar Dig välkommen till Kungaägget och  
Söktävlingen lördagen den 20/4 2019 
 
Samling sker på Kungälvs Brukshundklubb kl 7.30 
 
 
  
 

 Domare: Lennart Pettersson, Bengt Eliasson, Patrik Ohlsson,  Rune Lövenius 
 Tävlingsledare: Lena Källtén  
 Tävlingssekreterare: Siw Ivarsson 0709-968344, zoo@danoxi.se 

 
 

Om Du får förhinder eller har frågor innan tävlingsdagen – ring eller skriv till tävlingssekreteraren.  
Frågor och återbud på tävlingsdagen, Lena Källtén 0708-727756. 
 
Deltagarlista enligt SBKtävling. 
  
Vi kommer att vara i skogen under hela förmiddagen, så ta gärna med eget fika.  

 
Medtag medlemskort, vaccinationsintyg och ditt gladaste humör. 
Klubbstugans café, Glada Taxen, är öppet under dagen. 
Reservation för eventuella förändringar av tävlingsfunktionärer. 
 
Behöver du husvagnsplats? Kontakta Marianne Nilsson marianne.nson@gmail.com 
 
Vägbeskrivning till klubben   (koordinater  N 57º 53' 54.91  E 11º 55' 55.20) adress: Arntorp 290 Kareby 
Du som kommer söder ifrån E6, tag av vid Rollsbomotet, sväng vänster, förbi Swedish Match. I rondellen, 
sväng vänster (mot Kareby), kör igenom ytterligare två rondeller. I tredje rondellen som leder till Arntorps 
industriområde (det står Brukshundklubb på en skylt i rondellen ta vänster. Därefter andra vägen till höger 
och kör till den tar slut. Då ser du en lite grusväg på höger sida som leder till vår parkering. 
 
Du som kommer norrifrån E6, tag av vid Rollsbomotet, sväng höger och kör över E6:an, förbi Swedish 
Match. I rondellen, sväng vänster (mot Kareby) och kör igenom ytterligare två rondeller. I tredje rondellen 
som leder till Arntorps industriområde (det står Brukshundklubb på en skylt  i rondellen) ta vänster. Därefter 
andra vägen till höger och kör till den tar slut. Då ser du en lite grusväg på höger sida som leder till vår 
parkering. 
 
Om du kommer från Kareby ligger klubben ca 500 meter efter Tempo men du måste köra till första rondellen 
och ta höger mot Arntorps industriområde (det står Brukshundklubb på en skylt vid rondellen). Därefter andra 
till höger och kör till den tar slut. Då ser du en lite grusväg på höger sida som leder till vår parkering. 
 
https://www.google.se/maps/place/Kung%C3%A4lvs+Brukshundklubb/@57.8995172,11.9277674,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4645612c6250f4ad:0x485cf
940098b0425!8m2!3d57.8995144!4d11.9299614?hl=sv 
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