
 
 

Sveriges Hundungdom hälsar dig och din hund hjärtligt välkomna till finalen i Agria 
Rallylydnad Cup på Stockholm Hundmässa lördagen den 14 december! 

 
Tävlingarna arrangeras i samband med Svenska Kennelklubbens Nordic Dog Show i A-hallen 
på Stockholmsmässan, Älvsjö. Tillsammans deltar fler än 8 000 hundar under hela helgen. Vi 
hoppas att vi får bjuda dig på en härlig tävlingshelg! 
 
I mejlet hittar du din hunds nummerlapp. Den är, tillsammans med det obligatoriska 
vaccinationsintyget, din och din hunds inträdesbiljett.  
 
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 7.00 - 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. Med anledning av ett högt smittryck för kennelhosta under hösten 
rekommenderas starkt att parainfluensvaccinera alla deltagande hundar. 
 
Tävlingsbestämmelser. Alla tävlingarna genomförs enligt officiella regler och du som tävlande 
måste vara införstådd med dessa samt med det nationella dopingreglementet. 
 
Vägbeskrivning och ev parkering. All info hittar du på mässkartan. 
 
Tagga dina bilder! 
Dela gärna dina bilder på Instagram och Facebook före och under mässan! Märk dem 
#stockholmhundmässa2019 och #sverigeshundungdom  
 
 

VÄLKOMMEN och LYCKA TILL! 
 
Sveriges Hundungdom sponsras av: 
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Välkommen till Sveriges Hundungdoms  

Agria Rallylydnad Cup 
på Stockholm Hundmässa 
 

Finaltävlingen kommer att gå i ring A 52 och ring A 53 i A-hallen, se bifogad karta över 
mässan.   
 
Anmälan. När du har gått igenom veterinärbesiktningen, så anmäler du dig vid din ring genom 
att stryka dig på respektive startlista. Glöm inte att stryka alla hundar, om du tävlar med fler än en 
hund. 
 
Flytta din start. Om du tävlar fler grenar eller ställer ut och behöver flytta din start, kontakta 
tävlingssekreteraren snarast, så försöker vi ordna så att det inte krockar. Tyvärr kan vi inte 
garantera att det går att lösa. 
 
Löptikar. Eftersom det bl.a. är utställning samtidigt som rallylydnadstävlingarna, så kommer det 
finnas löptikar överallt på mässan. Vi är dock tacksamma om du som har löptik, försöker undvika 
att vistas precis vid rallylydnadsringarna förutom vid din start. Använd gärna tikskydd när du rör 
dig runt ringarna.  
 
Träning. För den som vill, kommer det finnas möjlighet att träna i ringarna med max två som 
tränar samtidigt. Belöning får bara ske med leksak och/eller social belöning, inget godis. 
Inroparna kommer övervaka att detta efterföljs.  
 
Träning för alla tävlande i ring A 53 mellan kl. 08.00 och 9.30 
 
Observera att det kan gå fortare än planerat men naturligtvis även ta längre tid! 
Ring A 52. Domare Elin Viklund och skrivare Madelene Arvidsson 
Fortsättningsklass 
Samling och banvandring för startnummer 1 – 11 ca kl. 09.00 (11 tävlande) 
Första start beräknad till kl. 09.20 
 
Ring A 53. Domare Jannika Tilly och skrivare Annelie Ellilä 
Nybörjarklass 
Samling och banvandring för startnummer 1 – 16 kl. 10.20 (16 tävlande) 
Första start ca kl. 10.40 
 
Ring A 52. Domare Elin Viklund och skrivare Madelene Arvidsson 
Avancerad klass 
Samling och banvandring för startnummer 1 – 12 ca kl. 11.20 (12 tävlande) 
Första start beräknad till kl. 11.40 
 
Ring A 53. Domare Jannika Tilly och skrivare Annelie Ellilä 
Mästarklass 
Samling och banvandring för startnummer 1 – 9 ca kl. 12.45 (9 tävlande) 
Första start beräknad till kl. 13.05 
 
Prisutdelning för alla klasserna, kommer att vara i SBK Arena kl. 15.00. Deltagargåvor till alla! 



 
Vid ev. frågor kontakta tävlingssekreterare Meta Lönnberg, Sveriges Hundungdoms kansli på 
melo@skk.se alt. 08 – 795 30 85. Under veckan innan mässan samt under tävlingsdagen nås Meta 
på 0707619787. 
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