
Södermanlands Taxklubb hälsar alla deltagare, funktionärer samt medföljare 
välkomna till Spår-SM 2017 i Malmköping den 5-6 augusti. Vi ser fram emot en 
trevlig och minnesvärd tävlingshelg som kommer att genomföras i trakterna kring 
Harpsund.

Incheckning på Malmköpings Camping sker från kl. 15.00 lördagen den 5 augusti.
För mer information om själva campingen www.malmkopingscamping.se.

Vi vill redan nu ha ett foto på den tävlande taxen för att publicera hemsidan. Fotot 
skickas till katarina@backlundgrafiska.se.

Vid frågor kontakta:
Ola Lagerbäck  070-645 38 95 
Eva von Celsing  070-624 92 93
Katarina Bäcklund  070-324 55 49

Hjärtligt välkomna!
Södermanlands Taxklubb



Glöm inte att ta med...

l Stamtavla
l Hundbur 
l Mat och vattenskål till hunden
l Spårsele och spårlina 
l Sänglinne och handduk

OBS! SöTK har chipläsare på plats

Vägbeskrivning



Sevärdigheter i Malmköping

Malmköping som ligger mitt i Södermanland, drygt en timmes bilresa från Stockholm, 
har många sevärdheter som är värda ett besök. Vi vill här ge tips på några stycken. För 
fler tips eller mer information om dessa sevärdheter gå in på www.malmkoping.nu. 

Följ med på en spårvagnstur under sommaren.
Museispårvägen i Malmköping Sveriges 
Lokaltrafikmuseum med spårvagnar, bussar, 
utställningar souvenirbod och café. 

För öppettider se hemsida www.muma.se.

Museispårvägen

Museet Malmahed

Besök utställningen Livet på Heden om soldater och 
gymnaster på Malma hed. Uppbyggda miljöer, foton, 
film och en ljudburk i huset där soldaterna vid 
Södermanlands regemente en gång sov. 

Säsongsöppet: 29 juni-20 augusti, Onsdag-lördag 12-16

Utomhusutställning i Malmköping

Promenera runt i Malmköping och läs om Malmköpings 
historia där du bland annat möter översten Gustaf  Adolf  
von Siegroth som grundade Malmköping genom att flytta 
hit Södermanlands regemente på 1770-talet, den indelte 
soldaten Johan Spann som slogs mot ryssar i början av 
1800-talet och mycket mer.

Malmköpings Bad & Camping

Bad, båtuthyrning, minigolf
Barnvänlig lång sandstrand med bryggor, 
hopptorn och badflotte. 

Även hundbad. 



Program för Spår-SM 2017

Lördag 5 augusti

15.00  Incheckning på Malmköpings camping
16.00  Invigning
17.00  Provgenomgång och lottning
19.00   Middag

Söndag 6 augusti

07.00  Frukost
07.45  ID-kontroll av hundar
08.00  Avfärd till provmarker
11.00  Domarkollegium
   Lunch
14.00  Prisutdelning
15.00  Fotografering
15.30  Hemfärd


