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Bäste domare och gäst! 
Välkomna till Svenska Kennelklubbens Stockholm Hundmässa den 16–17 december.

Årets utställning har över 6300 deltagande hundar av 312 olika raser från 30 olika länder. Vi vill rikta ett varmt tack till 
er som bidragit till det fantastiska antalet! Runt vårt Rasklubbstorg finns cirka 100 klubbar med cirka 160 rasvarianter 
representerade, och de kommersiella försäljarna representeras av cirka 130 olika företag inom branschen med tillbehör 
och foder till hundar.

Transport från flygplatsen
För de som anländer med flyg är taxi beställd (förbetald) i enlighet med respektive flights ankomst och chaufför 
väntar inne i ankomsthallen (vid tullutgången) med skylt ”Kennelklubben”.  
Om något skulle gå fel, ta ingen taxi själv, utan ring mig från Informationsdisken till Best Western: + 46 8 99 02 20 
eller +46 8 795 31 16 så ordnar vi ny taxi (Taxi Stockholm).

Hotellet 
SKK har en hospitality desk i hotellets lobby och där får ni er informationsfolder tillsammans med nödvändiga biljetter.  
Tillsammans med mig finns Yvonne Larsdotter och Margareta Rosenberg-Key till er assistans.  
Vi finns vid vår hospitality desk från och med fredagen den 15 december samt under utställningsdagarna på mässan/
finalringen.

Reseräkning
För de domare som inte fått sina kostnader utbetalda i förskott,  tillhandahålls reseräkning för  
utbetalning i efterskott snarast efter utställningshelgen.

Årets domargåva
Följer temat och består av bland annat mjöd som dracks då samt en bok om vikingar.

Vänligen se på våra hemsidor www.skk.se och www.stockholmhundmässa.se för de senaste domarändringarna.
Vi önskar alla hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning

Svenska Kennelklubben

Johanna Anderkrans
Domarvärdinna
E-post: johanna.anderkrans@skk.se

Stockholm Hundmässa 16–17 december 2017 med 
Svenska Mästerskap i Freestyle & Heelwork to Music, Agria Freestyle Cup, 

Royal Canin Agility Cup och Agria Rallylydnad Cup.



Program för Stockholm Hundmässa 2017
Fredag 15 december

 18.00 – 22.00 Middag

 20.15 Domargenomgång med Dan Ericsson kl. 20.15 (Obs! Obligatorisk för samtliga).

Lördag 16 december

  09.00 Bedömningarna börjar

  08.25 Gemensam promenad till mässan  
   Kaffe te och smörgås serveras i ringarna

ca 12.00 – 15.00 Lunch serveras på mässans restaurang Parkside 
   Biljetter tillhandahålls av era ringsekreterare

  15.00 till 18.00 ca Välkomna till våra Finaltävlingar 
   * Domare måste bära sin namnbricka för ingång till Finalringen 
   * Gäster måste ha sitt passerkort

  19.30 Drink serveras i lobbyn på Hotell Royal Star

  20.00 Middag serveras i hotellets restaurang för våra domare och gäster 
   Klädsel: kavaj

Bordsplacering endast vid Honnörsbordet och bord för Årets hundar. I övrigt fri sittning.

Söndag 17 december

  09.00  Bedömningarna börjar

  08.25 Gemensam promenad till mässan 
   Kaffe, te och smörgås serveras i ringarna

ca 12.00 – 15.00 Lunch serveras i mässans restaurang Parkside 
   Biljetter tillhandahålls av era ringsekreterare

  15.00 – 18.00 ca Välkomna till våra Finaltävlingar 
   * Domare måste bära sin namnbricka för ingång till Finalringen 
   * Gäster måste ha sitt passerkort

  17.30 – 18.00 BEST IN SHOW

ca 19.30 Middag serveras på Hotell Royal Star för domare med hemresa måndag 5/12
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Viktig information om hemresa till domare/gäster!

Till de domare som reser hem söndag eftermiddag/kväll
Taxi är beställd cirka tre timmar före avgångstid på Arlanda. Vänligen lämna ert bagage i hotellets  
bagagerum när ni checkar ut. Taxin väntar utanför mässans huvudentré och gör ett stopp vid hotellet  
där ni kan hämta ert bagage och sedan åka vidare till Arlanda. 

Vänligen överenskom med mig om mötestid vid SKKs Informationsdisk i stora entréhallen. Vi går tillsammans ut till 
den beställda bilen.

Till de domare som reser hem måndag
Efter middagen söndag kväll kommer jag boka transfer åt alla domare som åker hem Måndag. Taxin kommer vara 
beställd till tre timmar före flygets avgång på Arlanda. Om ni önskar någon annan rutt eller tid för taxin kontakta mig 
under middagen på söndagen.

För de som önskar finns det möjlighet att besöka SKKs nya kansli samt museum på vägen till Arlanda 18/12. Om det 
är något du är intresserad av kontakta mig.

Important information to the Judges/guests!

For Judges leaving Sunday afternoon 
Taxi is ordered approximately three hours before your flight departure at Arlanda Airport. Please leave your luggage  
in the baggage room at the hotel when checking out. The taxi will be waiting outside the main entrance of the show-
ground and will make a stop outside Royal Star Hotel where you can pick up your luggage before driving on to the 
airport. 

Please agree a meeting time with me and we will meet each other at SKKs Information desk in the main hall.  
We will walk together to the ordered taxi.

For Judges leaving Monday
After the dinner Sunday evening I will book transfer for all judges leaving Monday. The taxi will be booked approx-
imately three hours before your flight’s departure at Arlanda Airport. If you wish a different route or time for your taxi 
contact me during Sunday dinner. 

We would like to offer the judges leaving 18th of December a tour of SKKs new office and museum on the way to 
Arlanda. If this is something that interests you please let me know.

Med vänlig hälsning
Best regards

Svenska Kennelklubben

Johanna Anderkrans
Domarvärdinna
E-post: johanna.anderkrans@skk.se


