
 

  



 

 

 

Samling för anmälan/lottning kl 17.30 vid Kungälvs Brukshundklubb 

 Banvandring kl 18.00, därefter första start. 

 Egen apport får medtagas annars finns det att låna på klubben. 

 Domare: Patrik Ohlsson 

 Tävlingsledare Catrine Lorensson 

 Tävlingssekreterare Carina Karlsson 0730-831025 

 

Om du får förhinder – meddela snarast Anna Ivarsson på 0739-998426 eller mail annaivar@hotmail.com. På 

tävlingsdagen tävlingssekreteraren. 

Ta med dig stamtavla, vaccinationsintyg, giltigt medlemskort och ett glatt humör. Klubbstugans café, Glada 
Taxen, är öppet under kvällen. 

 
 
OBS! 
Klubben har i januari 2021 flyttat och finns nu vid Kringledammen, Prästvägen 570, 44293 Kareby! 

(https://goo.gl/maps/cya6KV6Ez7BmnJFdA) 
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 Lägre Klass Samling och lottning kl 7:30 på klubben, https://goo.gl/maps/qmRjknmMdgA5hGYj7 

Domare spår och lydnad Annika Hansson och Linda Thoren 
Domare planskydd Bengt Hallberg & Christer Gustafsson 

 Elit klass Samling och lottning kl 7:00 i rondellen Svartedalen, (se vägbeskrivning längst ned på sidan.) 

Domare spår och lydnad Jan Andersson & Anders Oden 
Domare avsök & planskydd Bengt Hallberg & Christer Gustafsson 
Domare uppletande Jennie Weimen och Lena Källten 

 Figuranter Daniel Johansson, Roger Hultman & Magnus Fridström 

 Tävlingsledare planskydd Ronnie Hansson 

 Ansvarig tävlingsledare Roger Hultman 0733310020 

 Avsöksdomarna behöver inte vara i ”rondellen” förrän kl 8. 

 Krypet kommer att vara på klubbens konstgräs/plastgräs. Det är ok att gå ut och träna när 

tävlingsdagen har börjat om det är paus. DOCK EJ med godis och/eller leksak. 

 

Om du får förhinder före skärtorsdag – meddela snarast Anna Ivarsson på 0739-998426 eller mail 

annaivar@hotmail.com. Senare återbud meddelas till tävlingsledaren. 

Ta med dig stamtavla, vaccinationsintyg, giltigt medlemskort och ett glatt humör. Klubbstugans café, Glada 
Taxen, är öppet under tävlingsdagen och middag kommer att gå att förboka, se längst ned i pm:et. 

Vägbeskrivning till ”rondellen”, Gömmet Svartedalen: (Koordinater Lat: N 57° 57´ 52,1” Long: E 12° 0´ 8,1”) 
Efter ni tagit höger vid fiskekortsautomaten, vägvisning Anvik. Kör ca 550 m och du har mentalbanan på höger 
sida, därifrån är det snitslat fram till ”rondellen” och mötesplatsen. Det är drygt 600 meter dit från 
mentalbanan. 

https://www.google.se/maps/place/G%C3%B6mmet+hundcenter/@57.9668266,12.0201263,17z/data=!3m1!4
b1!4m5!3m4!1s0x464567edb0decb2d:0xa4dfbbf496603b99!8m2!3d57.9668266!4d12.0223203?hl=sv 

 
OBS! 
Klubben har i januari 2021 flyttat och finns nu vid Kringledammen, Prästvägen 570, 44293 Kareby! 

(https://goo.gl/maps/cya6KV6Ez7BmnJFdA) 

 

På Fredag kväll arrangeras ett Quiz!  

Passa på att delta och vinn fina priser! 

 

 

 

För bokning av rum eller husvagnsplats kontakta Bengt Rundberg, tel. 0736-001191eller mail 

uthyrning@kungalvbk.com 

https://goo.gl/maps/qmRjknmMdgA5hGYj7
https://goo.gl/maps/cya6KV6Ez7BmnJFdA
mailto:uthyrning@kungalvbk.com


 

 

 

 

 

 

 Elit samling kl 07,00 vid Diseröds Pendelparkering https://goo.gl/maps/7xXn9KPdHDFinym77 

Domare i skogen Ronnie Hansson och Patrik Ohlsson 

Domare i lydnaden Anders Odén och Carina Romland 

Tävlingsledare på plan Mikael Nordqvist och tävlingsledare i skogen Johanna Mastenbrook 

 

 Högre samling 7,30 vid Diseröds Pendelparkering https://goo.gl/maps/7xXn9KPdHDFinym77 

Domare i skogen Lena Källtén och Linda Thorén 

Domare i lydnaden Anders Odén och Carina Romland 

Tävlingsledare på plan Maria Andreasson och tävlingsledare i skogen Jonny Hallgren 

 

 Lägre samlas vi klubbstugan kl 8,30 https://goo.gl/maps/qmRjknmMdgA5hGYj7 

Domare i skogen Lena Källtén och Linda Thorén 

Domare i lydnaden Anders Odén och Carina Romland 

Tävlingsledare Maria Andreasson och tävlingsledare i skogen Jonny Hallgren 

 

 Kontaktperson under dagen Lena Källtén 0708-727756 

 Tävlingssekreterare Kicki Samuelsson och Pia Sandberg 

 Krypet kommer att vara på klubbens konstgräs/plastgräs. Det är ok att gå ut och träna när 

tävlingsdagen har börjat om det är paus. DOCK EJ med godis och/eller leksak. 

 

Om du får förhinder före skärtorsdag – meddela snarast Anna Ivarsson på 0739-998426 eller mail 

annaivar@hotmail.com. Senare återbud meddelas till tävlingsledaren. 

Ta med dig stamtavla, vaccinationsintyg, giltigt medlemskort och ett glatt humör. Klubbstugans café, Glada 
Taxen, är öppet under tävlingsdagen och middag kommer att gå att förboka, se längst ned i pm:et. 
 
OBS! 
Klubben har i januari 2021 flyttat och finns nu vid Kringledammen, Prästvägen 570, 44293 Kareby! 

(https://goo.gl/maps/cya6KV6Ez7BmnJFdA) 

 

 

För bokning av rum eller husvagnsplats kontakta Bengt Rundberg, tel. 0736-001191 eller mail 

uthyrning@kungalvbk.com 
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Samling kl 07.00 för samtliga tävlande vid Kungälvs Brukshundklubb 

 Domare  

  Spår: Patrik Ohlsson och Reino Oskarsson 

            Uppletande: Lena Källtén och Daniel Johansson 

  Lydnad: Klas-Göran Andersson och Annelie Olsson 

 Tävlingsledare Jennie Weimén 0704-245435 och Biträdande TL Marianne Nilsson 0739-316666 

 Tävlingssekreterare Siw Ivarsson  

 Krypet kommer att vara på klubbens konstgräs/plastgräs. Det är ok att gå ut och träna när 

tävlingsdagen har börjat om det är paus. DOCK EJ med godis och/eller leksak. 

 

 

Om du får förhinder före skärtorsdag – meddela snarast Anna Ivarsson på 0739-998426 eller mail 

annaivar@hotmail.com. Senare återbud meddelas till tävlingsledaren. 

Ta med dig stamtavla, vaccinationsintyg, giltigt medlemskort och ett glatt humör. Klubbstugans café, Glada 
Taxen, är öppet under tävlingsdagen och middag kommer att gå att förboka, se längst ned i pm:et. 
 
OBS! 
Klubben har i januari 2021 flyttat och finns nu vid Kringledammen, Prästvägen 570, 44293 Kareby! 

(https://goo.gl/maps/cya6KV6Ez7BmnJFdA) 

 

 

För bokning av rum eller husvagnsplats kontakta Bengt Rundberg, tel. 0736-001191eller mail 

uthyrning@kungalvbk.com 
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Meny 

Alla middagar skall förbeställas senast 

fredag 31/3 för att vi ska kunna planera 

åtgång! 

Kontakta: Lena Källtén 

lkallten@gmail.com 

Glada Taxen 
Varje dag kommer Caféet Glada 

Taxen vara öppet och erbjuda 

smörgåsar, hembakad fika, 

luncher, kaffe mm. 

Middag 

Torsdag  
Tacobuffé. (Vegetariskt alternativ 

finns.) 

Pris: 120 kr 

Fredag  

Lunch: Hamburgare inkl dricka  

Pris: 60 kr 

Middag: Vegetarisk lasagne 

Pris: 120 kr 

Lördag  
3-rätters: 

Förrätt: Fetaostlangos med räkröra 

Huvudrätt: Lax med basilika kräm 

och två sorters puré  

Dessert: citronmousse med 

lakritsflarn. 

Pris: 275 kr 

 

1 Dricka och kaffe ingår till 

samtliga middagar. 

 

Kungaägget 2023 
Torsdagen 6 april – söndagen 9 april  

 



Veneröds 

Consulting AB 

 Carinas Brodyr 

 Varg kläder 

 Hund i Harmoni 

 Tempo Kareby 

 Hollifix koppel 

 Torslanda Djurbutik 

och veterinärfoder 

 

 

 

 

 

    


