
                       
 

PM 
Välkomna till 

 
SSRK,Västra Avdelningen, Sektion Hallands WT 

 
och inledningen på 

 
Västra  Avdelningens  WT-Cup 2019-04-19   

 
 

Vägbeskrivning 
Sektion Hallands vår- WT går, för nionde året, på Susegården, utanför Kvibille, norr 
om Halmstad 
 
Gården ligger utmed väg 601, ”gamla E6”, mellan Halmstad och Falkenberg, strax 
norr om Kvibille.  
Kommer ni på E6 söderifrån tar ni av avfart 46 och kör sen ca 5 km norrut. Sväng 
höger vid skylt Susegården. 
Kommer ni norrifrån på E6 tar ni av avfart ”47 Getinge”. Ta höger mot Getinge, efter 
1,7 km, ta höger i rondellen. Fortsätt 3,4 km, ta vänster vid skylt Susegården. 
Koordinater:   56.79987   12.80784 
 
Skulle ni bli sena eller har svårt att hitta, ring Eddie 070-5251691 eller Emma 070-
8952734. 

 
 
Tider 
 
Innan samling behöver ni vara avprickade i sekretariatet. 
 
Samling NKL, kl. 08.00, 2019-04-19 (separat prisutdelning) 
 
Samling ÖKL & EKL, kl. 10:00, 2019-04-19 
 
 
Eftersom det är ett stort antal tävlande som skall hinna runt denna Långfredag, 
hoppas vi alla är medvetna om att det blir en lång dag.  
 
 



 
 
Tävlingen 
Ekipagen startar i startnummerordning på ruta 1, går sen rutorna i ordning, 2 till 5. 
Hundarna skall vara kopplade vid transporten mellan stationerna. Löptikar deltar inte. 
 
Domare blir: 
 
Pierre Andrén, Göran Lundgren, Jaana Kapuli och Pernilla Björndell och huvuddomare 
Mariusz ”Marre” Narozny. 
 
Särskiljning kommer att ske med flest 20, 19, 18 osv. 
 

   
 
Övrigt 
Vi kommer att befinna oss tätt inpå gården och i dess närområde. Det är därför 
mycket viktigt att vi håller rent efter våra hundar och oss själva samt visar hänsyn till 
den verksamhet som bedrivs. 
 
Gå gärna in på http://www.susegarden.se/ och titta. På gården finns bl.a en stor 
anläggning för lerduveskytte samt en gårdsbutik med vapen och jaktkläder. 
 
Till lunch tänder ”Peder och Paulinas Susegården” grillen och det kommer serveras 
goda viltburgare till lunch. 
 
 
Välkomna den 19/4 
 
Styrelsen  
SSRK Halland 
genom     
Emma Hansen   
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