
 
 

PM  - Inofficiell Agilitytävling  
i Östra Ljungby 

 
Lördagen 2 april 2011 

 
 

Banvandring börjar kl 8.00 och första start är kl 8.15, därefter sker 
banvandringen innan varje klass i 10 minuter. 

 
Anmälan gör ni till inroparen.  
 
Klasserna kommer vara på en bana i följande ordning: 
 
Agility öppen  Small  28 Medium  35 Large 27 
 
Hopp öppen Small  30 Medium  35 Large     30 
 
 
Domare: Magnus Andkvist 
 
Tävlingsledare: Fia Magnusson, 0767637275 och Rebecca 
Hardarsson, 0761765166 
 
Prisutdelningen kommer att ske efter att alla klasser är färdiga. 
 
Det kommer att finnas en liten servering. 
 



Vägbeskrivning: 
 

För dig med GPS: 
- Lat: N 56º 11' 26.24" 
- Long: E 13º 3' 58.6 
 
Från Helsingborg: 
Kör E4:n norrut. Sväng av E4:n vid avfart nr 68 mot Klippan/Östra 
Ljungby. Sväng höger mot Klippan, kör 200 meter. Tag vänster 
vid Shellmacken, kör 800 m in i samhället Östra Ljungby. Då ser 
du en före detta mack på höger sida. Tag andra vägen till vänster. 
Vit skylt med svart text "Naturbruksgymnasiet". Kör allén tills den 
tar slut. Då ser du en gul-vit villa framför dig, det är skolans 
expedition.  
 
Från Ängelholm: 
Kör väg 13 mot Klippan. Då du har kört under E4:n, kör 200 
meter. Tag vänster vid Shellmacken, kör 800 m in i samhället 
Östra Ljungby. Då ser du en före detta mack på höger sida. Tag 
andra vägen till vänster. Vit skylt med svart text 
"Naturbruksgymnasiet". Kör allén tills den tar slut. Då ser du en 
gul-vit villa framför dig, det är skolans expedition.  
 
Från Örkelljunga: 
Kör E4:n söderut. Sväng av E4:n vid avfart nr 68 mot 
Klippan/Östra Ljungby. Sväng vänster mot Klippan, kör 300 meter. 
Tag vänster vid Shellmacken, kör 800 m in i samhället Östra 
Ljungby. Då ser du en före detta mack på höger sida. Tag andra 
vägen till vänster. Vit skylt med svart text "Naturbruksgymnasiet". 
Kör allén tills den tar slut. Då ser du en gul-vit villa framför dig, det 
är skolans expedition. 
 
 
 



 

      

 


