
 

 

PM 
för FRK Smålands Working Test den 17:e april. 

FRK Småland anordnar WT i Baggetorp, 2.5 mil norr om Oskarshamn, den 17:e april 2022. 

WT:t avgörs i tre klasser: nybörjarklass, öppenklass och elitklass. WT:t går över fem 

stationer, alla klasser startar på samma station och alla börjar på station 1, först nybörjare 

sen öppen och sist elit.                                                                                                                                                      

Anmälan sker i missionshuset i Baggetorp (där FRK Smålands beachflaggor står). 

Sekretariatet är öppet från kl 08:30 och samlingen är på samma plats kl 09:30. Glöm inte 

vaccinationsintyget!  

Domare: Hans Olofsson, Cristian Espinoza Velasco, Emilia Bengtsdottir, Morgan Thorell och 

Olof Lydén. 

Prisutdelning sker när samtliga klasser är klara.  

Parkering finns på några olika platser genom byn och är uppmärkta med P-skyltar.           

Parkering sker på angiven plats. 

Plocka upp efter era hundar!                                                                                                         

Det kommer att finnas försäljning av korv, läsk, kaffe och bulle.  

Vid sekretariatet finns toalett och möjlighet att sitta inomhus och äta.  

Lotta Driscoll – Revatorpets hundbutik kommer finnas på plats med försäljning av hundsaker. 

 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Therese Wigren: 076-849 69 94 

Linnea Ottosson: 076-806 12 79 

Sofie Helin: 073-619 10 00 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen i FRK Småland!  



 

 

Vägbeskrivning:  

Från Oskarshamn kör ni E22 norr ut i ca 1,5 mil, sväng av vid rastplats Fårbo, står skyltat 

Fårbo, Figeholm, Baggetorp vid E22. När ni svängt av så svänger ni första vänster mot Fårbo 

(då får ni Sibylla STOP på er vänstra sida). Följ vägen rakt fram tills ni kommer till en 

korsning, där svänger vägen en skarp vänsterkurva mot Baggetorp, sen är det bara att 

fortsätta på den vägen i ca 1 mil.  

Från Västervik kör ni E22 söder ut, sväng av vid rastplats Fårbo, står skyltat Fårbo, Figeholm, 

Baggetorp vid E22. Kör vänster i rondellen sen vänster igen, mot Fårbo så ni får Sibylla STOP 

på er vänstra sida. Följ vägen rakt fram tills ni kommer till en korsning, där svänger vägen en 

skarp vänsterkurva mot Baggetorp, sen är det bara att fortsätta på den vägen i ca 1 mil. 

Från Kristdala kör ni mot Ishult, sväng av höger vid skylt mot Baggetorp, följ den vägen i ca 1 

mil. När ni kommer till Baggetorp ligger samlingsplatsen på höger sida efter T-korsningen 

med skylt Krokstorp.  

GPS kordinater:  

Latitud: 57.39649 Longitud: 16.34719 

 

Kartlänk: 

http://www.hitta.se/kartan!~57.39649,16.34719,15z/tr!i=1ByzBoYC/search!i=2001051644!q

=Baggetorp!t=single!st=plc 

 

 

 

 



Tävlingen sponsras av: 

 

Purina PRO Plan 

Pinewood 

Revatorpets butik & hundkurser 

Rubins jaktprodukter 

Hunderiet  I Oskarshamn 

Petcare 

You and Me Visselpipeband 

RebeccaS 

Lindhs Hundhobby 

Dummies.se 

    

 

 

 

FRK SMÅLAND VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL SPONSORER OCH 

MARKÄGARE! 

 

 

 

 



 

 

 

                                            

                                  

You and Me-Visselpipeband        Lindhs HundHobby 

                 

                 

                       

 


