
 

Välkommen till Nynäshamns bk den 20 april och tävlingen Vårnosen! 

 
Datum: 2019-04-20 

 

Tävlingsplats: Nynäshamns Brukshundklubb, Björsta 40, 148 91 Ösmo (se nästa sida för 
vägbeskrivning) 
 
Domare: Maria Gabrielsson och Thomas Lind 
 
Samling & Incheckning: Från ca 14.30 (beroende på när dagens första klass, nw2, är 
avslutad) 
 
Första start: ca kl 15.00 
 
Servering: Finns vid tävlingsplatsen 
 
Betalning: Startavgift på 450:- betalas snarast till PG 618698-5 dock senast den 10 april för 
att behålla din plats. Skriv ditt för- och efternamn samt NW1 20/4 på betalningen.  
 
Observera att byte av hund inte är tillåtet, så om du blivit uppflyttad får du självklart 
startavgiften minus administrationsavgift tillbaka, och din plats går till den reserv som står 
på tur.  
 
Meddela via mail om du inte kan/vill starta så får en reserv din plats.  
 
På tävlingsdagen: Ta med registreringsbevis, DP-intyg, medlemsbevis och vaccinationsintyg 
som du visar vid incheckningen. 
 
Löptikar: Eventuella löptikar går sist, men meddela till nosework@nynasbk.com så fort din 
tik har börjat löpa. Tiken ska bära tikskydd under hela vistelsen inom tävlingsområdet. 
Vill du inte tävla med din löptik, får du tillbaka startavgiften. 
 
Vid frågor under tävlingsdagen kontakta tävlingsledare Hans Nilsson, tel 0708-12 54 43 
 
Välkommen till en spännande och rolig tävlingsdag! 
 
Hälsningar 
Nynäshamns brukshundklubb 
Francine Skoglund, tävlingssekreterare 

 

tel:618698-5
tel:618698-5


Vägbeskrivning till klubbstugan 

Kommunalt 

Ta buss 783 eller 858 och gå av i Älgviken. (För tider se SLs hemsida) 

Därifrån går man vägen mot Torö/Herrhamra i drygt 1km sedan finns en skylt med Brukshundklubb 

in på en grusväg. Totalt tar det ca 20 minuter att gå. 

Från Stockholm, Södertälje och Ösmo: 

Sväng av vid Älgviksavfarten mot Nynäshamn N. 

Sväng höger mot Torö/Herrhamra/Nynäshamn över järnvägsbron 200m. 

Sväng höger mot Torö/Herrhamra och följ vägen i 800m. 

Sväng höger före Valsjö ladugård in på lilla vägen över fälten mot skogskullen. 

Sväng höger vid trevägskorsningen i slutet av vägen. 600 m 

 

GPS-koordinater 

WGS84  

58°56’49.8″N 17°54’3.6″E 

WGS84 DDM 

58°56.830’N 17°54.060’E 

WGS84 decimal (lat, lon) 

58.947161, 17.900998 

RT90 (nord, öst) 

6538040, 1620631 

SWEREF99 TM (nord, öst) 

6537789, 666891 

 


