PROGRAM

SERVERINGEN HÅLLER ÖPPET HELA HELGEN!

Torsdag 10 maj ( Sista anmälan 18/4 )
Lydnad Startklass, 1, 2, 3
Tävlingsledare : Manuela Ingemarsson
Tävlingssekreterare : Anna Ivarsson & Siv Ivarsson

Fredag den 11 maj ( Sista anmälan 19/4 )
Skydd LKL, HKL och ELK
Tävlingsledare : Kerstin Johansson
Tävlingssekreterare : Anna Ivarsson & Lena Källten

Lördag den 12 maj ( Sista anmälan 20/4)
Sök LKL, HKL och EKL
Tävlingsledare : Lena Källtén
Tävlingssekreterare : Pia Sandberg & Siv Ivarsson

Söndag den 13 maj ( Sista anmälan 21/4)
Spår EKL
Tävlingsledare : Susanne Kihl
Tävlingssekreterare : Kicki Samuelsson & Marianne Nilsson
Prisutdelning så snart alla klasser är klara
Kontaktuppgifter:
Anmälan Carina Karlsson 0730-831025, carina.henrik@gmail.com
Generals : Kerstin Johansson 0733-645216 & Zandra Samuelsson 0733-527020

Mer info kommer finnas på ert PM som skickas hem till er på mail och
läggas upp på SBK - tävling

Vägbeskrivning
TILL KLUBBEN
E6 söderifrån: Tag av vid Rollsbomotet, sväng vänster, förbi Swedish Match. I rondellen, sväng
vänster (mot Kareby), kör igenom ytterligare två rondeller och kör 1,5 km tills du ser klubben på
din vänstra sida.
E6 norrifrån: tag av vid Rollsbomotet, sväng höger och kör över E6:an, förbi Swedish Match. I
rondellen, sväng vänster (mot Kareby) och kör till rondellen med vägskylt till vänster mot Arntorps
industriområde. Ta till vänster där och sedan andra vägen åt höger. Kör denna väg till den tar slut då
ser du del av appellplanen framför dig och klubbstugan snett till höger. Kör den lilla grusvägen till
höger och parkera på vår parkering.

PARKERING
Vi har begränsade parkeringsmöjligheter - tänk på att parkera tätt!
Tävlande har företräde till parkeringen vid klubben. - kom i tid och följ
parkeringsvakters anvisning. Publik hänvisas till tillfällig parkering på de
asfalterade vägarna precis vid klubben

Camping
Bokningar av husvagnar, husbilar eller hyra ett rum i klubbstugan
ta kontakt med : Git Hallgren - git.h@hotmail.com
MISSA INTE VÅRA TREVLIGA KVÄLLSAKTIVITETER!
Fredag 11/5 Klockan.17-18:30 : Föreläsning om rovdjurs beståndet i Västra
Götaland med Nelly Grönberg från Länsstyrelsen

Lördag 12/5 : Då blir det trubadurafton med Niklas Johansson & Johan Olsson
Mer information om detta och även matmenyn kommer på PMet

Välkomna !

