
Till special- samt rasklubbar:

Inbjudan till Rasklubbstorget 
på Stockholm Hundmässa den 3 - 4 december 2016

Rasklubbstorg
Svenska Kennelklubben har glädjen att för tjugoförsta året i rad erbjuda rasklubbsmonter på den inter-
nationella hundutställningen Stockholm Hundmässa. Vår ambition är att, inför den stora presumtiva 
valpköparpubliken, visa ett stort antal hundraser, kompletterat med ras- och valpköpsinformation. En 
monter på Rasklubbstorget är ett perfekt tillfälle för respektive klubb att marknadsföra sig och sin ras!
Rasklubbstorget är öppet för rasklubbar och specialklubbar som inte har någon rasklubb knuten till sig. 
Övriga specialklubbar kan kontakta Brith Andersson på telefon 08 – 795 30 74 eller brith.andersson@skk.se 
för mer information om intresse finns att hyra monter.

Rasparaden – tema kärlek!
Rasparaderna har varit mycket uppskattade genom åren och även i år kommer vi att ha rasparad, både lördag 
och söndag. Varje dag kommer en tävling om bäst utklädda ekipage att arrangeras. Förra årets lördagsvinnare 
var landseer, som fiskarhund och livräddare, och på söndagen var det bullterrier som vann juryns gillande, 
korvtjuv med detektiver i släptåg med utstyrsel à la Robin Hood. Planera redan nu på årets tema ”Kärlek”! 

Tävling
Bästa rasklubbsmonter utses under helgen av en jury. Juryn tittar särskilt på om montern ger ett 
välkomnande och trevligt intryck, hur bemötandet är, att rasen presenteras på ett informativt och tydligt 
sätt. På Stockholm Hundmässa 2015 utsågs chesapeake bay retrieverklubbens rasmonter som vinnare och 
tvåa blev specialklubben för bearded collie. Dessutom delade juryn ut hedersomnämnanden till klubbarna 
för amerikansk cocker spaniel, irländsk varghund och schnauzer-pinscherraserna.

Planering av montern
I anmälningsavgiften ingår: fria monterväggar, elanslutning samt fyra entrébiljetter per dag. Exakta mått på 
montern meddelas i den slutgiltiga informationen som vi skickar ut före Stockholm Hundmässa. 
OBS! Besked om monterstorlek kan inte lämnas förrän hela Rasklubbstorget är planlagt. 
Observera att hundar under 9 månader inte får vara på utställningsområdet (gäller hela mässan).  
Monterhundarna måste alltså vara äldre än 9 månader. 
Försäljning av egna ras- och klubbprodukter får ske i montern, dock inte lotterier.

Inflyttning på fredag
Detta år arrangerar Stockholms Kennelklubb (STOKK) sin utställning, Lilla Stockholm, på mässan fredagen 
den 2/12, samtidigt som inflyttning på Rasklubbstorget sker. Vi kommer som vanligt erbjuda inflyttning hela 
fredagen men hundar är inte tillåtna att komma in i lokalerna förrän efter klockan 18:00 denna dag. 
Barn under 16 år äger inte tillträde till Stockholmsmässan under in-/utflyttning (inte ens i målsmans 
sällskap), mässans lokaler är då att betrakta som byggarbetsplats. Ytterligare information om inflyttning 
kommer efter anmälan.

Dekormaterial
Vid planering av dekormaterial till er monter ber vi er tänka på att eldfängda material såsom tända ljus, 
halm/gräs/vass, strö, kartong/papp och så vidare, inte får förekomma så till vida det inte är flamskyddat, på 
grund av brandmyndighetens skärpta säkerhetsbestämmelser. Om ni har frågor angående det material ni har 
planerat att ha i montern går det bra att kontakta säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan tel 08-749 42 12.



Biljetter för människorna och särskild nummerlapp för hundarna
I anmälningsavgiften ingår normalt fyra entrébiljetter per dag. Rasklubbar med rasansvar för fler än en ras 
får dock entrébiljetter i proportion till rasansvar (2 – 3 raser = 5 biljetter, fler än 4 raser = 6 biljetter). Vid 
behov kan ytterligare entrébiljetter köpas till ett rabatterat pris av 150:- per dag (ordinarie pris 170:-), som 
bekostas av respektive klubb.
För införsel av hund krävs en särskilt nummerlapp (ersätter de tidigare införselbreven) som beställs i 
samband med anmälan och som hämtas ut vid supportdisken i veterinärbesiktningen. Hunden ska 
ha vaccinationer enligt SKKs utställningsregler och intyget visas upp i veterinärinsläppet, där också 
entrébiljetten lämnas in.
Försäkra er om att klubbens monterpersonal har giltiga biljetter innan de kommer till mässan, så slipper det 
uppstå diskussioner i veterinärinsläppet.

Åtagande
I och med anmälan om att delta med en rasklubbsmonter förbinder sig klubben att bemanna montern 

lördag mellan kl 09.00 och kl 18.00 och söndag mellan kl 09.00 och kl 17.00  
med kunnig personal och representativa hundar.

Vi rekommenderar därför klubbarna att bemanna montrarna med personer som inte på annat sätt är 
engagerade i Stockholm Hundmässa eller med hundar som ska ställas ut. Vi vill betona ovanstående då det 
tyvärr förekommit att montrar periodvis stått utan både bemanning och hundar, och att montrar plockats 
ner redan tidigt på söndag eftermiddag.

Kostnad
Monterplatserna på Rasklubbstorget kostar 500 kr/klubb. Avgiften ska betalas in på SKKs Plusgiro 11 77-5 
senast den 1 oktober. Ange klubbens namn samt ”Rasklubbstorg” i meddelanderutan vid inbetalningen. 
Anmälan räknas inte förrän anmälningsavgiften är inbetald. Anmälan till Rasklubbstorget är bindande och 
om klubben mot förmodan lämnar återbud betalas inte anmälningsavgiften tillbaka. Anmälningsavgiften 
återbetalas endast om klubben inte får plats på rasklubbstorget. 
Som information kan nämnas att kostnaden för en monter på 3 x 2 m med elanslutning och fyra entré-
biljetter ligger på ca 12 500:-. 

Anmälan senast 1 oktober
Anmälan görs antingen via anmälningsblanketten här eller via www.stockholmhundmässa.se. Anmälan och 
anmälningsavgiften på 500 kr ska vara SKK tillhanda senast 1 oktober. Utrymmet är starkt begränsat och vi till-
lämpar först till kvarn. Så fort vi har registrerat er kompletta anmälan kommer ni att få en bekräftelse från oss.
För att underlätta spridning av information måste ni vid anmälan ange den person som är ansvarig på plats 
för montern. Vi kommer att skicka all information, biljetter mm. direkt till den ansvarige. Med anledning 
av att vi skickar information via e-post så är det extra viktigt att ni anger rätt e-postadress vid anmälan. 

Ytterligare information
Kontakta Nina Berggren, telefon 08 – 795 30 82 eller e-post nibe@skk.se

Med vänlig hälsning
SVENSKA KENNELKLUBBEN
Nina Berggren, ansvarig Rasklubbstorget 2016

ERBJUDANDE TILL DELTAGANDE KLUBBAR

Är din klubb intresserad av ringmattor? I år kommer utställningsringarna att vara utrustade 
med grön nålfiltsmatta (varje ring innehåller 5 st 2 meter breda mattor, längderna varierar 
mellan 8-12 m). Dessa mattor kan bli era alldeles gratis!

I samband med anmälan till Rasklubbstorget anger ni om ni önskar ta del av erbjudandet. 
Respektive klubb ansvarar för att mattorna i tilldelad ring tas upp och transporteras bort på 
söndag kväll.

ERBJUDANDE

https://docs.google.com/a/skk.se/forms/d/e/1FAIpQLSfMkShTYZwZeK1ko00DBE8aGcaP7nvck83jzb2ke8956GObkQ/viewform

