
 
Westiealliansens Officiella Utställning 2013 

 
Vi välkomnar Er till vår officiella utställning den 31 augusti, Ståstaholm Hotell & Konferens 
 
Det kommer vara ca 80 deltagande hundar under dagen. 
 
Vi kommer att starta bedömningen kl 09:00 och kommer att ta en paus för lunch, efter hanhundarna 
eller som tiden passar schemat.  
 
Bedömningen startar med Nybörjare, sedan Valpar, hanhundar, tikar. 
 
Vi kommer inte att skicka ut nummerlapparna utan dem får ni hämta ut på morgonen vid ringen. 
 
Domaren dömer ca 15-20 hundar i timmen. Så se till att vara på plats i god tid.  
 
Tänk på att det kan bli väldigt varmt, så ta med bur och vattenskål till er hund samt lämna inte någon 
hund i bilen. 
 
Du hittar Såstaholm mellan Stockholm City och Arlanda flygplats 

SÅSTAHOLM HOTELL & KONFERENS 
Såstaholms Allé 12 
SE-187 70 Täby 
Tel: +46 (0)8-510 194 00  

Allmänna kommunikationer 
Buss från Mörby Centrum till Täby Kyrkby (hållplats Ymervägen). Därifrån är det ca 2 km promenad. Vi 
rekommenderar dock inte att ni går utmed vägen som är trafikerad och utan trottoar eller väggren. 

Vägbeskrivningar 
E4 från Stockholm och från Uppsala 
- Tag av vid Häggvik. 
- Följ skyltar mot väg 265, Täby Kyrkby. Körtid till Såstaholm knappt 10 minuter. 
- Du åker nu på nya norrortsleden och genom Törnskogstunneln. 
- Efter ca 7 km, tag avfart mot Täby Kyrkby. 
- Efter avfarten, tag höger mot Täby Kyrkby. 
- Efter några hundra meter, vid stadsgränsskylten Täby Kyrkby (vid Statoil) sväng vänster i rondellen, 
mot Sollentuna. 
- Kör 900 meter och sväng höger upp i vår allé vid skylten Såstaholm Konferens. 

E18 från Stockholm eller Norrtälje 
- Kör av motorvägen vid skyltning Viggbyholm Täby kyrkby. Körtid till Såstaholm ca 8 minuter. 
- Kör vänster över motorvägen och kör rakt fram mot Täby Kyrkby ca 5 minuter. 
- Vid stadsgränsskylten Täby Kyrkby (vid Statoil) sväng vänster i rondellen. 
- Kör 900 meter och sväng höger upp i vår allé vid skylten Såstaholm Konferens. 

 
 


