
 
 

 

Hälsar dig välkommen till lydnadstävling 
startklass 

Den 4 oktober 2017 med start kl. 18.00 

 

Vi finns på plats för att ta emot din anmälan från 17.15.  

Tävlingsledare är Marie van den Bos och domare Carina Stjernborg. 

Ta med dig medlemskort, vaccinationsintyg och registreringsbevis/tävlingslicens.  
Om din tik skulle börja löpa måste du höra av dig till oss så vi kan ordna så ni ändå kan starta, 
men sist. (Löptikar får inte vistas på tävlingsområdet innan alla andra har genomfört sina 
moment, så du får parkera mitt emot klubben i så fall.) Kontakta Annika via sms/tel på 070-
367 85 45 i så god tid som möjligt.  

OBS! Vi har inte rinnande vatten på klubben så tag med vatten både till hunden och till dig 
själv. Det är väldigt mörkt runt klubbområdet så en 
ficklampa/pannlampa är bra att ha.  

Din hund rastar du utanför klubbområdet och du plockar 
naturligtvis upp. Påsen slänger du i närmaste soptunna.  

Vi har en toavagn på parkeringen.  

 

Har du frågor?  Skicka ett mail till tavling@waxholmsbk.se  

Varmt välkommen!  

 

 



 
 
 

Hitta till Waxholms Brukshundklubb:  

Vägbeskrivning: 

Åk E 18/Roslagsvägen  från Stockholm i riktning mot Norrtälje.  

Tag av mot Vaxholm vid Arningeavfarten och åk cirka 15 km. När du har passerat 
bron till Vaxholm ser du snart en Statoilmack på höger sida. Sväng till höger efter den 
nedför en backe och åk över Pålsundsbron. Strax därefter finns en skylt mot Tenö. 
Sväng till vänster in på den vägen. C:a 200 meter längre fram ligger vår klubbstuga 
på höger sida. 

Det går även att åka kommunalt med buss 670 från Tekniska högskolan (bussen 
stannar också vid tunnelbanestationen Danderyds Sjukhus. Busshållplatsen du skall 
kliva av vid är “Pålsundsvägen”. När du stigit av bussen ska du gå i riktning mot 
Statoilmacken och före den gå till vänster nedför backen över Pålsundsbron. Strax 
därefter finns en skylt mot “Tenö”. Ta till vänster där och gå c:a 200 meter så finner 
du klubbstugan på höger sida. 

 
GPS-koordinater: RT90: X: 6588633, Y: 1642929 WGS84: Lat N 59° 23′ 38″ Lon E 
18° 19′ 16″ Decimal: 59.3940, 18.3211 

 


