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PM för Officiell Bruks Appell Spår den 18/9-2021 
 

Domare 1: Dennis Lindberg 
Domare 2: Henrik Engström 
Tävlingsledare: Christina Berggren 

 

Samling kl 09.00 i klubbstugan. 

Anmälan öppnar kl 08.30 inne i klubbstugan. Anmälan ska vara gjord innan samling 

 

Frågor/Återbud,  
Kontakta Tävlingssekreterare Ann Åsberg, 070-810 82 88, eller enligt mail ovan. 

Tänk på att ta med vaccinationsintyg och registreringsbevis/tävlingslicens 
 och ett Glatt Humör!  

Om ni måste avboka var snäll att meddela så fort som möjligt.  
Vill du inte ha ditt resultat eller foto på vår hemsida var vänlig att meddela detta vid 

anmälan. 

Klubbstugan är handikappanpassad.  
 

Kaffe/Te och smörgås serveras från kl 08.30 till de tävlande!  

Serveringen kommer vara öppen hela dagen med försäljning av fika, korv med bröd. 

 
Går att betala med swish och kontanter. 
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Så hittar ni till oss: 
 

Från Jönköping 
Sväng av vid 1:a avfarten mot Nässjö N, ta höger och kör fram till rondellen, sväng höger, fortsätt till nästa 

rondell, där är det skyltat SBK i mitten på rondellen till vänster mot Målen, fortsätt till slutet av vägen, skyltat 
SBK till vänster, följ vägen fram till ett y-kors, håll till vänster (ser ut som en cykelväg), skyltat SBK första 

grusvägen till vänster.  

 
Från Vetlanda, Eksjö 

I rondellen vid Cirkel K följ skylt mot Centrum, nästa rondell rakt fram, 2:a rondellen följ skylt Malmbäck, 
Skogsvallen (rakt fram vid rödljusen), ta höger i 2:a rondellen, fortsätt till slutet av vägen fram till ett y-kors, håll 

till vänster (ser ut som en cykelväg), skyltat SBK första grusvägen till vänster.  

 
Från Malmbäck, Fredriksdal 

Ta vänster i rondellen efter Skogsvallen som ni har på höger sida, kör till nästa rondell där är det skyltat SBK i 
mitten på rondellen till höger mot Målen, fortsätt till slutet av vägen, skyltat SBK till vänster, följ vägen fram till 

ett y-kors, håll till vänster (ser ut som en cykelväg), skyltat SBK första grusvägen till vänster. 
 

Från Bodafors 
Ta vänster i rondellen, 2:a rondellen rakt fram, ni kör över en järnväg innan 3:e rondellen, kör rakt fram till 4:e 
rondellen, där är det skyltat SBK i mitten på rondellen till höger mot Målen, fortsätt till slutet av vägen, skyltat 

SBK till vänster, följ vägen fram till ett y-kors, håll till vänster (ser ut som en cykelväg), skyltat SBK första 
grusvägen till vänster. 
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