
 

 

                               

 

Hälsar er hjärtligt välkommen till Workingtestet i Flugebyn, Forsvik den 6/8 

 
Provledare:  Niklas Näsman    070-8725512 

 Karin Gustafsson  073-0502047 

 

Samling vid Flugebyn. Glöm inte hundens vaccinationsintyg! 

Din nummerlapp får du vid incheckningen på provplatsen.  

Ni startar i nummerföljd och går i slinga för att undvika för stora grupper i skogen.  

Det kommer vara två dubbelstationer och en enkelstation så att vi ska kunna hålla ordentligt avstånd. 
 

Samling: 

Ekl                           kl 8:45 

Ökl                           kl 8:45 

Nkl startnr  8-19      kl 9:45 

Nkl startnr  20-31    kl 10:45 

Nkl startnr  32-43    kl 12:45 

Nkl startnr  44-55    kl 13:45 

Nkl startnr  56-62    kl 14:45 

 

Vägbeskrivning till WT: 

Från Forsvik 

 Kör ur Forsvik till väg 202. 

 Sväng höger mot Karlsborg ut på väg 202. 

 Kör ca 600 m, sväng vänster mot Forsviks kyrka. 

 Följ vägen ca 4,5 km därefter höger mot Flugebyn. 

 

Från Karlsborg 

 Väg 49 norr ut mot Askersund 

 Sväng höger mot Mariestad väg 202. 

 Kör i ca 900 m sväng höger mot Flugebyn 

 Följ vägen i ca 2,5 km 

 

På provplatsen finns ingen försäljning. 

 
Prisutdelning kommer ske för elit - ökl så fort resultaten är klara för ekl-ökl. 

Prisutdelning kommer ske för nkl så fort resultaten är klara för nkl. 

Tänk återigen på att hålla avstånd när ni väntar på prisutdelningen.  

Fältet är stort så det borde inte bli några problem. 

 

För oss alla som kommer vara uti provmarkerna är det en självklarhet att vi inte lämnar våra vänner 

i en varm bil! Se till att ta med vatten och skål till era hundar. 

 

Välkomna och hoppas det blir trevliga provdagar! 

Provledningen 

 

 



 

 

                               

 

Welcome to the 2021 Tollarspecialen Workingtest at Flugebyn, Forsvik 
 

Test manager:  Niklas Näsman    070-8725512 

 Karin Gustafsson  073-0502047 

  

The gathering is at Flugebyn, Forsvik. Don’t forget the dogs vaccination certificate! 

You will receive your number tag at check-in at the test site. 

You start in numerical order and go in a loop to avoid too large groups in the forest. 

There will be two double stations and a single station so that we can keep a proper distance. 

 

Gathering: 

Ekl                           kl 8:45 

Ökl                           kl 8:45 

Nkl startnr  8-19      kl 9:45 

Nkl startnr  20-31    kl 10:45 

Nkl startnr  32-43    kl 12:45 

Nkl startnr  44-55    kl 13:45 

Nkl startnr  56-62    kl 14:45 

 

Directions to WT: 

From Forsvik 

• Drive from Forsvik to road 202. 

• Turn right towards Karlsborg onto road 202. 

• Drive about 600 m, turn left towards Forsviks church. 

• Follow the road for about 4.5 km then right towards Flugebyn. 

 

From Karlsborg 

• Road 49 north towards Askersund 

• Turn right towards Mariestad road 202. 

• Drive for about 900 m, turn right towards Flugebyn 

• Follow the road for about 2.5 km 

 

There is no sale at the test site. 

 

Award ceremony occurs for elite - ökl as soon as the results are ready for ekl-ökl. 

Award ceremony occurs for nkl as soon as the results are ready for nkl. 

Remember to keep your distance when you wait for the award ceremony. 

The field is large so there should be no problems. 

 

NOTE. Remember to not leave our fourlegged friends in a hot car and ensure that they will get plenty 

of water!!!!!!! 

 

Welcome and we hope that it will be nice trial days! 

 

 


