
 

Södermanlands Kennelklubbs  Nationella utställning på Ekängen 20-21 augusti 2016 

Start av bedömning: se respektive ring.  

Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:30 - 11:00.  

Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen 

hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. 

Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 

Avgifter 

Parkering  50 kronor  Swish nr 123 368 07 90 

Katalogpris 60 kronor 

Inträde : GRATIS!   

Vi ser gärna att ni betalar med kort eller Swish inne på utställningen! 

Avmaskning  

Till de utställare som behöver avmaska sin hund kommer möjlighet att finnas mellan 11,00-12,00 båda dagarna 

OBS! Glöm inte att själv ta med avmaskningstablett! 

Husvagn/Husbil      

Vid utställningen finns ca 65 husbil/husvagnplatser utan möjlighet till el.  

Toaletter finns likasom vatten i begränsad omfattning 

Priset är 100 kr/natt och platserna går ej att boka.    

Adress 

Närmaste gatuadress är Strängnäsvägen 11 i Eskilstuna,  

Telefon 

Telefonnummer till sekretariatet fredag  till söndag är: 072-54 76 775   eller 073-98 60 199 

 

Vägbeskrivning     

Från Stockholm/Örebro/ Västerås  

(Ni som kommer E 20 från båda riktningarna)  

Ta av avfarten mot Eskilstuna Ö (avfart 133) åk mot Eskilstuna och följ skyltning. 

Från Norrköping/Katrineholm  

(väg 55 – 56 - 230) följ väg 230 mot Torshälla/E 20. Ta av på E 20 mot Stockholm. Ta av avfarten mot Eskilstuna 

Ö (avfart 133) åk mot Eskilstuna och följ skyltning   

Från Flen / Malmköping 

(väg 55 - 53) Följ Stenkvistavägen fram till första rondellen. Tag höger och följ Vasavägen som efter 

järnvägsundergången blir Carlavägen. Efter några hundra meter tag höger mot E 20/Stockholm. Efter 

ytterligare ca 1,5 km sväng till vänster innan ICA och följ skyltningen.   

OBS! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. 

VÄLKOMMEN! 

Titta  på vår hemsida för senaste information kring utställningen : www.sokk.se  

            

http://www.sokk.se/


 

Information in English! 

 

Södermanlands kennelklubbs national dogshow in Eskilstuna 20-21 August 2016 

Start of judging: see each ring.  

Veterinary Inspection  between 07:30 - 11:00  

Deworming 

For those exhibitors who need to deworm their dog, it is possible to do that between 11.00 to 12.00 

both days NOTE!  Do not forget to bring your own deworiming pills. 

The judge judges about 20-25 dogs per hour. This can be used as a guideline when you calculate the 

time for your own dog in the ring. 

 
Parking 50SEK 
Catalouge 60SEK 
No entrance fee! 
 
At the exhibition are about 65 mobile home / caravan sites without the possibility of electricity. 

Limited use of toilets and water supply. Toilets and water to a limited extent .The price is 

100SEK/night and  can not be pre-booked. 

 

Nearest street address: Strängnäsvägen 11, Eskilstuna 

Phone numbers to the secretariat during the exhibition days  +46 72 54 76 775 or +46 73 98 60 199 

NOTE!  Be in good time - think of any queues at the veterinary and parking. 

Welcome! 

Keep an eye at our website for latest news at www.sook.se  

   

http://www.sook.se/

