Vi önskar er varmt välkomna till utställningen i Eskilstuna, Vilsta Sporthotell
den 1 april 2017 och ser fram emot en trevlig dag tillsammans!
Insläpp och vaccinationskontroll mellan 08.30 och 11.00
Ring 1
Domare: Arne Foss, Norge
Bedömningen startar kl 10.00, med följande ordning:
Lhasa Apso
Tibetansk Terrier
Tibetansk Mastiff

1 valp
2 valpar
2 valpar

15 vuxna
23 vuxna
13 vuxna

SKKs rekommendationer gäller för vaccinering, glöm ej vaccinationsintyg och
eventuellt övriga intyg.
Ta med något för hunden att ligga på och en vattenskål.
Citypet kommer att finnas på plats med försäljning
Vilsta Sportcafé och restaurang ligger i anknytning till Vilstahallen.
Kan du inte skriva ut din nummerlapp, maila Eva, så får du nummerlappen på
plats i sekretariatet.
Upplysningar: Eva Sederholm, 070-6086004, sederholmeva@gmail.com

Vägbeskrivningar, se nästa sida!

Adress
Vilsta Sporthotell, Vasavägen 80, 632 29 Eskilstuna, tel: 016-51 30 80
(skyltar mot lasarettet och mot Vilsta camping)
Vägbeskrivning från Stockholm
Kör mot Södertälje, tag av vid avfarten E20 Oslo/Göteborg.
Kör på E20 till avfarten Eskilstuna Ö. Vid rondellen tar du 3:e avfarten mot
Eskilstuna.
Du befinner dig nu på Strängnäsvägen, kör den i ca 2,8 km den byter där namn till
Intagsgatan. Kör till korsningen Carlavägen/Intagsgatan, sväng vänster mot
Carlavägen.
Vid rondellen tar du 2:a avfartsvägen in på Vasavägen. Följ den tills du kommer fram.
Vägbeskrivning från Göteborg
Kör E20 mot Stockholm.
Kör på E20 och sväng av vid avfarten Eskilstuna C. Tag 1:a avfarten till höger i
rondellen.
Håll nu vänsterfilen och tag 3:e avfarten i rondellen. Du är nu på Carlavägen, som så
småningom
byter namn till Vasavägen, kör den hela tiden rakt fram tills du är framme.
Från Norrköping
Tag avfarten väg 56 mot Katrineholm.
Följ väg 56 genom och ut genom Katrineholm, fortsätt följa väg 56 fram till Äs. Kör
höger in på väg
214 mot Eskilstuna. Kör sedan väg 214 i ca 3 mil. När du kommer till rondellen tar du
1:avfartsvägen till höger in på väg 230. Du är nu på Skogstorpsvägen, åk igenom 4
rondeller.
I den 5:e rondelln tag 1:a avtagsvägen till höger in på Stålforbron/Stenkvistavägen.
Följ den till
nästa rondell och tag av 1:a avtagsvägen till höger in på Vasavägen, kör den rakt
fram tills du är
framme.
Från Uppsala
Kör mot Enköping väg 55 sedan Strängnäs väg 55. Kör ut på väg E20 mot
Oslo/Göteborg.
Kör på E20 till avfarten Eskilstuna Ö. Vid rondellen tar du 3:e avfarten mot
Eskilstuna.
Du befinner dig nu på Strängnäsvägen, kör den i ca 2,8 km den byter där namn till
Intagsgatan. Kör till korsningen Carlavägen/Intagsgatan, sväng vänster mot
Carlavägen.
Vid rondellen tar du 2:a avfartsvägen in på Vasavägen. Följ den tills du kommer fram.

