
 

UTSTÄLLNINGS PM  

TIBETHUND 2019 
SST Stockholmskretsen och Tibethundskommittén hälsar Er                                                                

hjärtligt välkommen till Tibethund 2019 

Lördagen den 5 oktober 

Stockholms Hundsportcenter, Upplands Väsby  

Runsavägen 10. Se vägbeskrivning sid 2  

Specialklubben för Shih-Tzu firar 50 år 

Antal anmälda Shih Tzu  64 st varav 11 valpar, 25 hanar & 28 tikar 

Bedömningen börjar kl 09.00 i ring 3 

Finaler ca 15.00.  Var med och heja fram våra finalister !                                                

Den asiatiska buffén serveras efter finaltävlingarna 

Lokalen öppnar kl 07.30   

Nummerlappar delas ut i ring 3 i samband med vaccinationskontrollen. 

Barn med hund  7-10 år, 11-17 år, domare Lena Persson 

Parklass, domare Markus Gisslén   

Anmälan på plats i sekreteriatet, avgift ,50 kr   

Katalog 60 kr, OBS ! Endast kontanter 

Inga valpar under 4 månader får vistas på utställningen. 

Följande meddelande från Stockholms Hundsportcenter  

• Endast inneskor (skor med dubbar/klackar ej tillåtet) eller strumpor innanför skogränsen.  
• Endast rena tassar i hallen, vänligen torka av hunden på handdukarna som finns innanför 

skogränsen.  
• Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.  
• Löptikar ska använda tikskydd hela tiden förutom under tävlan. 
• Om det sker en “hundolycka”, vänligen använd de gröna städ stationerna som är utplacerade 

vid dörrarna i hallen för att fräscha upp. 

• Parkeringsavgift 20 kr/bil  

• Ankomst med husbil/husvagn måste föranmälas då antalet platser är begränsad. Plats med 

el: 150 kr/natt, plats utan el 100 kr/natt. Anmälan görs till 

josefine@stockholmshundsportcentrum.se 

Besök gärna vår cafeteria där vi serverar allt ifrån fika till lunch! 

Så hjälp oss att hålla rent på utställningsplatsen genom att plocka upp skräp efter dig både inom- och 

utomhus. 

 SKK.s utställningsregler gäller  

För frågor eller vägbeskrivning ring Irene Crambert 070 8731831 

 

Varmt välkomna !    
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Stockholms Hundsportcentrum är beläget på Runsavägen 10 i Upplands Väsby, 

ca 7 minuter från E4 an och 12 minuter från E18 

E4 an söderifrån: 

• Ta avfart 176 mot Vallentuna / Rosersberg / Uppl.Väsby N 

• Ta vänster i rondellen in på Mälarvägen. 

• Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell. 

• Ta höger in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo fortsätt ca 500 m, ta därefter höger in på 

den smala grusvägen skyltat med Hundsportcentrum. 

• Framme! 

E4 an norrifrån: 

• Ta avfart 176 mot Vallentuna/Rosersberg/Uppl. Väsby N 

• Ta sedan höger i rondellen in på Mälarvägen. 

• Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell. 

• Ta höger in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo fortsätt ca 500 m, ta därefter höger in på 

den smala grusvägen skyltat med Hundsportcentrum. 

• Framme! 

Från E 18: 

• Ta avfart 152 mot Rotebro, Stäket (Stäkets trafikplats) 

• Följ väg 267 och sväng sedan vänster mot Upplands Väsby 

• Kör genom en S-kurva och håll vänster på Mälarvägen 

• Kör förbi Eds kyrka, sväng därefter vänster in på Runsavägen, skyltat Runsa & Kairo 

• Kör ca 500 m och sväng därefter höger in på grusvägen skyltat Hundsportcentrum. 

• Framme! 

Kommunalt: 

• Från Upplands Väsby station, ta buss 532 mot Runsa och stig av vid Ljungbacka 

• Gå sedan tillbaka ca 200 m och gå därefter in på grusvägen till vänster skyltat 

Hundsportcentrum 

• Man kan även gå lite snett till vänster över fältet när man stigit av bussen. 

• Framme! 

 

 


