
Kallelse till Club Berger des Pyrénées 

Årsmöte 
 

Lördagen den 12 mars 
Norra Stockholms hundcenter, Arninge/Täby 
 

Club Berger des Pyrénées inbjuder alla sina  
medlemmar till en intressant och aktiv dag tillsammans 
med hundarna. Aktivitetsdagen avslutas med årsmöte. 
 
Program för dagen 
10.00-13.00 Öppen träning i hallen beroende på vad som efterfrågas. Agility, HTM, 

Freestyle, Lydnad, Rallylydnad, trix eller allmän vardagslydnadsträning för valp 
eller vuxen hund. DESSUTOM prova-på Noseword med extern instruktör. 

 
12.00-13.30 Smörgåstårta serveras under denna tid och var och en äter då det passar i för- 

hållande till de aktiviteter som erbjuds. 
 

13.30-15.00 Föreläsning – Berger des Pyrénées – en hund eller en ras??? Hans-Åke Sperne  
är en mycket uppskattad exteriördomare. Han kommer att prata om hundens 
anatomi, rasstandardens ansvar och betydelse för rasens bevarande! Ta chansen 
och lyssna och lär… 
 

15.00-16.00 Årsmöte 
 

OBS! Anmäl senast 8/3 – Länk till anmälan: https://sv.surveymonkey.com/r/BXBKLFD 
Vi behöver veta vilka aktiviteter ni vill vara med på samt om lunch önskas… Problem med 
anmälan? Kontakta yvonne@agilitydomaren.se  
 

Varmt välkomna önskar styrelsen 
 
 
Vägbeskrivning 
Adress: Leverantörsvägen 19, i Arninge industriområde (adressen är Ritarslingan 2 men entrén ligger 
på Leverantörsvägen 19). Det ligger precis i hörnet av Leverantörsvägen/Ullnavägen, i samma 
byggnad som Vianor och Carspect. Entré är tredje dörren från höger om ni står på parkeringen med 
byggnaden framför er (liten logga i fönstret). Koordinater 59.4700575  18.1304793. 
E4 från Stockholm eller Uppsala:Ta av mot Täby vid Häggviks trafikplats och kör Norrortsleden. I 
första rondellen sväng höger mot Arninge och därefter vänster mot Stockholm. Fortsätt sedan som från 
Vallentuna (se nedan). 
E18 från Norrtälje: Ta av mot Arninge norra. Håll höger i rondellen och fortsätt den vägen rakt fram 
till andra vänster (mot Arninge industriområde). Vi är första huset på höger sida (på Vianor och 
Carspect). 
E18 från Stockholm: Ta av mot Arninge södra. Vänster i rondellen mot Arninge/Vallentuna. Rakt 
fram i rondellen vid Max. Höger vid K-rauta och fortsätt den vägen (Leverantörsvägen) tills den tar 
slut, så finns vi på sist vänster sida (på Vianor och Carspect). 
Från Vallentuna (Arningeleden): Kör Arningeleden mot E18 och Vaxholm. Sväng vänster mot 
Ullna. Sväng höger mot Arninge industriområde. Vi är första huset på höger sida (på Vianor och 
Carspect). 
Kommunalt: Buss. Närmast ligger hållplatserna Ritarslingan, Ritarslingan södra, Slalomvägen, 
Linjalvägen och Måttbandsvägen. Andra hållplatser i Arninge som ligger en aning längre bort är 
Hantverkarvägen, Kundvägen, Saluvägen och Arningerondellen. Gå in på http://www.sl.se och sök till 
dessa hållplatser från just din utgångspunkt. Olika busslinjer stannar vid olika hållplatser. 


