
 

                           Inbjuder till   
 

Årets bästa hundmässa 

 

LÖRDAG den 8 december  

SM-final i Junior Handling, döms av Mikael Nilsson, Sverige. 

Deltagarna inbjuds med personligt brev och är kvalificerade från SKK:s internationella 

utställningar. De tävlande ungdomarna är mellan 10-17 år. 

Final i Agria Rallylydnads Cup, döms av Jannika Tilly och Lotta Carlberg, Sverige.                                                                                                                       

Deltagarna inbjuds med personligt brev och är kvalificerade från tävlingar under året. De tävlande 
ungdomarna är mellan 6-25 år.  

SÖNDAG den 9 december  

Handling – minior, junior och senior handling, döms av Agata Wehlin, Sverige.                                                                                                                      
Handlingkommittén inbjuder till handlingtävlingar på ”mässan”. Minior handling är för dig mellan 6 
och 9 år, junior handling är för dig mellan 10 och 17 år och senior handling för dig mellan 18 och 
25 år.                                                                                                                 

Anmälningsavgift 125 kr. 

Final i Agria Freestyle Cup, domare presenteras inom kort.                                                                                                                     

Deltagarna inbjuds med personligt brev och är kvalificerade från tävlingar under året. De tävlande 
ungdomarna är mellan 6-25 år. 

Anmälan  
Sista anmälnings- och betalningsdag är den 6 november kl. 12. 
Till SM-finalen i junior handling och handlingtävlingarna på söndagen anmäler du dig via 
anmälningslänk i kalendern på shu.se.     

Till finalen i Agria Rallylydnad Cup anmäler du dig via SBK Tävling. 

Till finalen i Agria Freestyle Cup anmäler du dig via Hundaktiv.                                                                                                                                     

 

https://www.skk.se/sv/SHU/Kalender/stockholm-hundmassa-2018/
http://www.sbktavling.se/competitions/28695


Så här hittar du till Stockholmsmässan www.stofair.se 

Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, 9 km söder om Stockholm City. Adressen dit är Mässvägen 1 i 
Älvsjö. Hit tar du dig lättast med bil eller pendeltåg. Planera resan på www.sl.se Mer information 
om Stockholmsmässan finns på http://www.stofair.se/ 

Frågor: 
Sveriges Hundungdoms kansli svarar gärna på frågor, du når oss genom att ringa 08-795 30 85 
eller e-posta info@shu.se. Cirka två veckor innan ”mässan” kommer vi att skicka ut "PM" till alla 
deltagare med information om tider för veterinärbesiktning, antal starter/klass och nummerlapp.  
 
OBS! Hund som inte tävlar får tyvärr inte tas med in på Stockholm Hundmässa. 

VÄLKOMMEN! 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.stofair.se/

