
Westiealliansens Officiella Utställning 2016 
 

Välkomna till vår officiella utställning den 28 maj, Fyrfotaplan, Viggbyholm, Täby 
 
Vi kommer att starta bedömningen kl  09:00 och  ta en paus för lunch, efter hanhundarna 
eller som tiden passar schemat ca 12.00.  
 
ÖstWestie kommer att ha diverse grillrätter till försäljning för lunch samt försäljning av kaffe 
och bullar under hela dagen     
 
Vi skickar inte ut nummerlapparna, de finns att hämta i sekretariatet, på morgonen. 
 
Antal anmälda hundar i respektive klass ser ni nedan, beräkna att 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, glöm ej vattenskålen till er hund.  
Valpar under 4 mån får ej vistas på utställningsplatsen. 
 
Bedömningen startar kl 09:00 med nybörjarklass därefter valpar och vuxna 
 
Nybörjare 3 
----------------------------------------------- 
Valpar         21                     
 
HANAR 
 
Junior  4   
Unghundar  2 
Öppen  6 
Champion  8 
Veteran  2 
 
TIKAR 
 
Junior  11 
Unghundar   5 
Öppen           13  
Champion     5 
Veteran    2 
 
Totalt   21 valpar 58 vuxna  
 
Avlastning/parkering: 
 
De som önskar åka fram till utställningsplatsen för att lasta av, fortsätter 
Drakskeppsvägen fram och kör ner första höger, Lorensviksvägen och kör fram till 
utställningsplatsen för avlastning. 
 
Parkering sker vid den röda tennishallen. För att komma till utställningsringen går du 
förbi tennishallen, nedför en liten backe, rakt fram och passerar fotbollsplanen, Täby 
Hundsällskaps träningsrink samt hästplanen. Gräsplanen ligger bortom den röda 
klubbstugan. 
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VÄGBESKRIVNING TILL UTSTÄLLNINGSPLATSEN  VID FYRFOTAPLAN I 
VIGGBYHOLM, TÄBY 
 
Platsen ligger vid Lorensviksvägen, strax efter infart från Drakskeppsvägen 
(ned mot vattnet). 
 
E18 mot Norrtälje (och från Scandic Hotell): 
 
Avfart Viggbyholm (ICA Stop ligger på höger sida) sväng vänster, åk över 
motorvägsbron och därefter direkt in till höger på Flyghamnsvägen. Tag därefter 
första vägen till höger (Djursholmsvägen), kör under viadukten och håll till vänster i 
första kurvan. Följ sedan vägen tills du kommer till en T-korsning. Där tar du 
Drakskeppsvägen till vänster och sedan omedelbart in till höger på parkeringsplatsen 
som gränsar till en röd tennishall.  
 
E18 mot Stockholm: 
 
Avfart Viggbyholm. Kör höger precis innan ljuskorsningen och in på 
Flyghamnsvägen. Tag sedan första vägen till höger (Djursholmsvägen), kör under 
viadukten och vänster i första kurvan. 
Fortsättning som ovan. 
 
 
 

  
 




