
 

Välkomna till Emmaboda Bk´s inofficiella tunnelrace! 

Söndagen den 21 februari 2016 

Plats: Greveshults Ridhus, Eriksmåla 

Domare: Diana Krell 

Tävlingsledare: Marie Grönkvist 

 

Första banvandring (small): 09:00 Första start: 09:15 

Startordning:  

Lopp A: Small (22), Medium (17), Large (30) 

Prisutdelning för lopp A 

Lopp B: Large (30), Small (22), Medium (17) 

Prisutdelning för lopp B och tunnelcupen 

 

Anmälan sker inne i cafeterian genom att stryka sig på startlistorna + till inroparen efter 

banvandring.  

Banvandring 10 minuter innan varje storleksklass börjar.  

Pris till de 5 första i varje storlek/lopp. För att delta i cupen krävs att hunden är odiskad i 

bägge loppen och de 3 bästa oavsett storlek får pris. 

 

Försäljning av fika kommer att finnas inne i cafeterian. Vi tar endast kontanter. 

Hundkänslan finns på plats och säljer hundgodis. 

 

Övrigt att tänka på: 

 Respektera boende och djur runt ridhuset, plocka upp efter din hund och ha koll på 

den så att den inte markerar på olämpliga ställen. 

 Det finns begränsad tillgång till vatten, så ta gärna med vatten till din hund. 

 Begränsad plats uppe på läktare för hundburar, ha därför gärna hunden i bilen mellan 

loppen.  

 De kommer finnas bajamajor i närheten av ridhuset 

 

OBS! Det går kennelhosta på många platser i landet. Om hunden den senaste månaden haft 

kennelhosta eller har träffat hund med kennelhosta får den ej delta (och inte heller vistas på 

tävlingsområdet), i detta fall behöver du ej veterinärintyg för att få återbetalning från oss. Skriv ett 

eget intyg om detta som du och t ex en klubbkompis skriver under.  



Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ida på agility@emmabodabk.se eller 073-830 94 19 

 

Vägbeskrivning: 

Från väg 25 Kalmar: Kör mot Växjö, vid avfart till väg 120 (Emmaboda/Tingsryd) fortsätt 

rakt fram mot Växjö, det är ca 1,3 mil kvar innan ni ska svänga höger mot Greveshult. Har ni 

kommit till Eriksmåla rondellen har ni kört för långt. Se vägbeskrivning nedan. 

Från väg 25 Växjö/ väg 28 Vetlanda/Karlskrona: I Eriksmåla rondellen kör mot 

Kalmar/Nybro efter ca 2 km sväng höger vid skylt Greveshult. 

GPS-koordinater:  

WGS84 

56°44'3.1"N 15°31'25.4"E 
WGS84 DDM 
56°44.051'N 15°31.423'E 
WGS84 decimal (lat, lon) 
56.734189, 15.523724 
RT90 (nord, öst) 
6289717, 1482770 
SWEREF99 TM (nord, öst) 
6287920, 532041 

 

Vi vill tacka våra sponsorer! 
 

 
  

 
ICA Nära Lindås 

 
 
 

 

 
Emmaboda 

 

Kanot Lyckebyån, Ronny Karlssons Fastigheter,  

Vissefjärda Bygg & Järn 

mailto:agility@emmabodabk.se

