PM Handlingtävling
Söndagen den 17 december

Sveriges Hundungdom hälsar dig och din hund hjärtligt välkomna till
Handlingtävlingarna på Stockholm Hundmässa den 17 december!
Tävlingarna arrangeras i samband med Svenska Kennelklubbens internationella utställning i Ahallen på Stockholmsmässan, Älvsjö. Tillsammans deltar fler än 7 000 hundar under hela helgen.
Vi hoppas att vi får bjuda dig på en härlig tävlingshelg!
I kuvertet finner du din nummerlapp. Den är, tillsammans med det obligatoriska
vaccinationsintyget, din och din hunds inträdesbiljett.
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07.00 - 11.00 och finns både vid huvudentrén och östra
entrén. I anslutning till besiktningen finns även entré för besökare.
KOM I GOD TID TILL VETERINÄRBESIKTNINGEN! Var beredd på långa köer!
OBS! Veterinärbesiktningen stänger kl. 11.00. Innan dess måste du och din hund ha
passerat för att kunna delta på tävlingarna. Endast de hundar som deltar i tävlingarna
samt de som är föranmälda, får komma in på mässan.
Glöm inte hundens vaccinationsintyg! Vaccinationskontroll sker omedelbart före
besiktningen. Vi påminner om att du som tävlande är ansvarig för att hunden har erhållit
föreskrivna vaccinationer.
Tävlingsbestämmelser. Alla tävlingarna genomförs enligt officiella regler och du som tävlande
måste vara införstådd med dessa samt med det nationella dopingreglementet.
Vägbeskrivning: Med bil: från samtliga Stockholms infarter finns vägskyltning ”Mässan” och
"Älvsjö". Med pendeltåg; station ”Älvsjö station”, därifrån är det 5 minuters promenad till mässan.
Tagga dina bilder!
Dela dina bilder på Instagram före och under mässan! Märk dem #stockholmhundmässa2017
och #sverigeshundungdom för din chans att vinna finfina priser!

VÄLKOMMEN!

Sveriges Hundungdom sponsras av:

PM Handlingtävling
Söndagen den 17 december

Välkommen till Sveriges Hundungdoms

Handling tävlingar
på Stockholm Hundmässa

Sveriges Hundungdom hälsar dig och din hund välkomna till tävlingarna i minior, junior och
senior handling på Stockholm Hundmässa. Tävlingarna äger rum söndagen den 17 december på
Stockholmsmässan, Älvsjö.
Domare: Linnea Sandberg, Sverige
I handlingringen finns ringsekreterarna Helen Berggren och Maria Eriksson till din hjälp.
Tävlingarna börjar i ring A 53 i A-hallen, kl. 9.00, se bifogad mässöversikt.
Minior handling

ca kl. 09:00

6 deltagare

Junior handling
10 - 13 år

ca kl. 09.30

26 deltagare

Junior handling
14 - 17 år

ca kl. 11.45

19 deltagare

Final Junior handling

ca kl. 13:00

Senior handling

ca kl. 13.30

7 deltagare

Observera
Tiderna är preliminära och din klass kan börja både tidigare och senare efter utsatt tid.
Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske i ringen direkt efter varje avslutad grupp.
Övrigt
Det är omöjligt att undvika kollision i bedömningarna för dig som också ställer ut din hund på
utställningen men försök att vara på plats vid handlingringen så att domaren hinner bedöma alla
rättvist.
Ev. frågor och återbud
Vid ev. frågor eller återbud kontakta Märta Brandts på Sveriges Hundungdoms kansli på e-post
marta.brandts@skk.se eller telefon 08 – 795 30 85. Under veckan innan mässan samt under
tävlingsdagarna nås Märta på 0763 26 49 57.

Stort lycka till!

