Välkommen
till
Orust Brukshundklubb!
TÄVLINGSSEKTORN

Lydnadstävling, Klass 1, måndag 2022-10-17.
Anmälan

senast kl 16.30.

Bangenomgång

kl ca 16.45

Första start

kl ca 17.00

Lottning

Startordningen kommer att förlottas – meddelas dagen före.

Funktionärer

Domare
Bertil Hyren

Tävlingssekreterare

Frida Malmberg
mobil
0739-725519
e-post f.malmberg95@gmail.com

Glöm inte

Tävlingsledare
Gunilla Johansson

⮚

Registreringsbevis / tävlingslicens

⮚

Vaccinationsintyg

⮚

Medlemsbevis

Information
⮚ Egen apportbock är önskvärd. Den ska visas för domaren i sb m
bangenomgång.”.
⮚ Löptikar är välkomna, men startar sist. Vänligen meddela snarast.
Hemsida

www.orustbrukshundklubb.se

Vid frågor, förhinder eller löptik, kontakta tävlingssekreteraren.
Vi redovisar tävlingsresultat och lite foton på vår hemsida – meddela oss vid anmälan om Du
inte vill att vi publicerar ditt resultat på hemsidan.

Vi hoppas att Du kommer att få en trevlig dag hos oss och önskar Dig lycka till
på tävlingen!

VÄLKOMMEN!
Orust Brukshundklubb
Tävlingssektorn
Frida Malmberg, Tävlingssekreterare
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TÄVLINGSSEKTORN

Så här hittar Du till Orust Brukshundklubb!
Från Uddevalla:
⮚

Kör till Orust och Henån.

⮚

I Henån, i trevägskorsningen ta till höger mot Ellös.

⮚

Kör rakt fram i rondellen.

⮚

Kör förbi Henåns skola (höger sida).

⮚

Efter trafikljusen, sväng första avtagsvägen till vänster in på Nävrekärrsvägen.

⮚

Kör sedan första höger mot idrottsplatsen.

⮚

Kör förbi idrottsplatsen och Orust Hundägarförening (vänster sida)
– se skylt ”Orust Brukshundklubb”.

⮚

Sväng höger vid lada med skylten ”Orust Brukshundklubb”.

⮚

Följ sedan grusvägen. Kör försiktigt – barnfamiljer längs vägen är rädda om sina
barn…

Från Stenungsund:
⮚

Kör till Orust och Henån.

⮚

I Henån, i trevägskorsningen tag vänster mot Ellös.

⮚

F ö som ovan (från pkt 3).

Koordinater enl VGS 84:
▪

Lat: N 58 , 13′ 13,3″

▪

Long: E 11 , 39′ 07,1″

o

Via Google

o

Maps hittar Du oss här [öppnas i nytt fönster]:

https://www.google.se/maps/place/Buav%C3%A4gen+216A,+473+96+Hen%C3%A5n/@58.2206055,11.650716,18
z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46450ad972d51003:0xf31b8a097d661693?hl=sv

Klicka på länken eller klipp-klistra in den i din webbläsare.
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