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Sveriges Hundungdom hälsar dig och din hund hjärtligt välkomna 
till Svenska Mästerskapen i junior handling på Stockholm 
Hundmässa den 8 december! 
 
Tävlingarna arrangeras i samband med Svenska Kennelklubbens Nordic Dog show-utställning i 
A-hallen på Stockholmsmässan, Älvsjö. Tillsammans deltar fler än 6500 hundar under hela 
helgen. Vi hoppas att vi får bjuda dig på en härlig tävlingshelg! 
 
I det här mejlet 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.  
 
OBS! 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: 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  
#stockholmhundmässa2018 och #sverigeshundungdom  
 
 

VÄLKOMMEN! 
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Välkommen till Sveriges Hundungdoms  

SM-final i Junior Handling 
på Stockholm Hundmässa 
 
 

Sveriges Hundungdom hälsar dig och din hund välkomna till SM-finalen för 
att kora 2018 års Svenska Mästare i junior handling, den 8 december på 
Stockholmsmässan, Älvsjö.  
 
Tävlingen börjar i Ring A50 i A-hallen, kl. 09.00, se bifogad mässöversikt. 
 
Domare: Mikael Nilsson, Sverige  
 
I ringen kommer ringsekreterarna Maria Eriksson och Helen Berggren finnas till din hjälp. 
 
Tio deltagare kommer att tas ut till semifinalen och från dessa tio kommer fyra deltagare tävla 
vidare i finalen där VINNAREN koras. 
 
Finaltävlingarna i ”stora ringen” startar kl. 15. Övriga cirkatider, se medföljande information. 
 
Gemensam fotografering - vi kallar alla deltagarna till en gruppbild klockan 08:40, samling i 
ringen.  
 
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 junior handlingringen, så att domaren hinner 
bedöma alla rättvist. 
 
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. 
 
Mer information hittar du på baksidan. 
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SM-FINAL JUNIOR HANDLING 2018 
Plats  Stockholm Hundmässa, Stockholmsmässan, Älvsjö 
Datum  Lördag 8 december 
Tid  Tävlingarna börjar kl. 09.00 i ring A 50, A-hallen  
 
Domare  Mikael Nilsson, Sverige 
Ringsekreterare  Helen Berggren och Maria Eriksson 
 
PRELIMINÄRA TIDER 
Första tävlingsomgången sker gruppvis. Deltagarna är indelade i 7 grupper. Varje grupp tar 
ungefär 30 minuter.  
 
Obs:  Samling för gruppbild klockan 08:40. Samling i ringen.  
 
GRUPP 1  Katalognummer 1-7           9.00  
 
GRUPP 2  Katalognummer 8-14  ca 9.30  
 
GRUPP 3  Katalognummer 15-21   ca 10.00  
 
GRUPP 4  Katalognummer 22-27  ca 10.30  
 
GRUPP 5  Katalognummer 28-33  ca 11.00  
 
GRUPP 6  Katalognummer 34-39  ca 11.30  
 
GRUPP 7  Katalognummer 40-45  ca 12.00  
 
KVARTSFINAL ca 13.00 
Kvartsfinalen äger rum i samma ring och här tas de tio tävlande ut, som tävlar vidare i 
semifinalen. De sista tävlingsomgångarna, semifinalen och finalen, äger rum i finalringen i A-
hallen.  
 
SEMIFINAL  ca kl. 15.40 
De tio semifinalisterna samlas i uppsamlingsringen, lyssna i högtalarna efter samlingstid. Ca 15 
minuter innan.  
 
När de fyra finalisterna har plockats ut, så får dessa träna med sina utbyteshundar innan finalen.  
 
FINAL ca kl 16.55 
I finalen placeras fyra junior handlers.  
Vinnaren får representera Sverige i den internationella tävlingen på Crufts Dog Show i 
Birmingham, England, den 7-10 mars 2019.       

Lycka till! 
 
Sveriges Hundungdom sponsras av: 
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Några ord från domaren Mikael Nilsson:  
Det är mörkt och stämningen är otålig och lite spänd. Jag etablerar kontakt med hunden genom 
att huka mig, snacka förtroendefullt och uppmuntrande med den, försöker få den trygg och 
fokuserad på mig snarare än på alla ljud, andra hundar och handlers runt mig. Presentationen av 
domaren är avklarad och en efter en försvinner ekipagen in bakom skynket, in i strålkastarljuset 
till de tusentals åskådarna och supporternas öronbedövande jubel. Det är vår tur att gå in, skynket 
öppnas - vi ser den stora ringen ur en helt ny vinkel, den är stor och oöversiktlig. 
Ringfunktionären pekar ut riktningen, jag skymtar domaren som står sträng och granskande i 
mitten. Jag försöker minnas de kortfattade instruktionerna vi fått om ringproceduren och checkar 
att hunden verkligen är med och redo att visar sig på bästa sätt. Applåderna och hejaropen är 
öronbedövande men på något märkligt sätt hör man det ändå inte riktigt. När man väl får en 
chans att se sig omkring märker man fullsatta läktare och en atmosfär man aldrig varit med om. 
Det är en härlig känsla, som är unik för finalringen på Stora Stockholm… 
 
Jag har själv visat hund på Stora Stockholm många gånger och har haft min beskärda del av 
succé på den här legendariska utställningen. Bäst av allt gick det 2002 och 2004 när min vita 
storpudel Ch Topscore Contradiction, King vann BIS och 2014 när min svarta dvärgpudel Ch 
Kudos Firework, Tom blev BIS och därmed kunde krönas till Årets Hund! Totalt har jag vunnit 
9 gruppvinster på Stora Stockholm, BIS veteran och BIS uppfödargrupp, så jag har stor 
erfarenhet av att visa hund på Stockholmsutställningen och i dess stora, spektakulära finalring.  
 
För att vidare beskriva min egen karriär så kan jag säga att jag har vunnit de allra finaste priserna 
på de allra finaste utställningarna, till vilka jag räknar Stockholmsutställningen. King har varit min 
största stjärna och klarade som första utländska hund att vinna BIS på Crufts! Dessutom vann 
han BIS på Världsutställningen samt på många andra utställningar. Tom var BIS-2 på 
Världsutställningen ,en annan svart dvärgpudel Ch Kudos Stolichnaya var BIS-4 på 
Världsutställningen i Stockholm samtidigt som Kudos Kournikova var BIS-junior och min 
uppfödargrupp var BIS för Clare Coxall, är en av de stora pudelspecialisterna i världen. Mina 
hundar har vunnit Årets Hund alla raser i olika länder åtta gånger. 
 
Man kan se på en lista med resultat och bli imponerad men jag vill passa på att säga att det 
handlar mindre om resultat och mer om kvalitet. Om man klarar av att föda upp och alltid visa 
riktigt kvalitetsfulla hundar så kommer resultaten . Det går att nå resultat kortsiktigt men det är 
inte lika säkert att det är kvalitet i form av rastyp som i sin tur kommer etablera en stabil 
högklassigt uppfödning. Nu skulle ju detta främst handla om handling och vad kanske många inte 
vet är att jag också har tävlat i junior handling. Det var många år sedan och tävlingen såg 
annorlunda ut då än idag. Framförallt kan jag säga att den typ av kamratskap som jag har lagt 
märke till inte fanns, åtminstone var jag inte en del av den. Jag tror att den mänskliga delen är 
väldigt viktig och bidrar till juniorhandlingens popularitet och utveckling .Tänk på att dina vänner 
idag kommer finnas bredvid dig i alla år från och med nu, de kommer visa sina hundar, vara 
uppfödare och kanske dina framtida domarkollegor. Du har en jättechans att skapa ett starkt 
nätverk runt dig redan nu. 
 
Eftersom jag har ett företag där jag håller utbildningar inom handling och grooming och dagligen 
håller handlerkurser och träningar, kommer jag i kontakt med alla möjliga olika raser. Jag är van 
att låna kopplet till både enkla och svåra hundar, testa olika tekniker för att få kontakt med 
hunden och få de till att visa sig från sin bästa sida. Detta är något som kommer väl tillpass när 
man ska döma junior handling där det gäller att bedöma handlerns förmåga att visa hund. 
 
Alla är vi insatta i vad junior handling är och reglerna kring detta, allt det går att läsa sig till på 
annat ställe. Av Sveriges Hundungdom är jag ombedd att ge er lite tips. Jag tycker det kan vara på 
plats att skriva lite allmänt om handling för jag tycker att junior handling inte ska skilja sig för 
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mycket från det vanliga jobbet en handler utför. Hundbedömning går ju ut på att bedöma just 
hunden och därmed ska handlern underlätta jobbet för domaren. Handlern skall vara väl 
förberedd för att göra det lätt för domaren att göra sitt jobb i ringen. Sen gäller det att få fram de 
bästa sidorna av hunden och få den att framstå så bra som möjligt och skina. Hunden ska vara 
huvudpersonen i ekipaget och handlern uppgift är att framhäva hunden. 
 
Så här tänker jag. 
Som all hundbedömning tycker jag att helheten är viktigare än detaljerna. Jag räknar inte 
eventuella fel utan fokuserar på det som är bra, jag letar efter ett resultat där handlern lyckas få till 
en vacker, balanserad och tilltalande helhet. 
 
Jag tänker mig en tavla där handlern är ramen och hunden själva konstverket. Ramen skall bara 
bidra till att ögonen dras till bilden - framhäva det vackra istället för att ta över. Ser man bara 
ramen har man förmodligen valt en alldeles för uppseendeväckande ram! Jag tycker om att se ett 
fint samarbete mellan hunden och handlern där handlingen både är det som sker synligt och den 
osynliga förståelsen mellan människa och hund. De kritiska momenten är starter, stopp och 
vändningar. Det är där man ser hur samarbetet fungerar och att allt hänger ihop. Tänk på dressyr 
inom hästsport - alla moment hänger ihop och varje steg är viktiga för en fulländad prestation. 
Hästen är hela tiden i balans och visas från sin bästa sida. Låt inte hunden få se "ful" ut i ringen! 
Takt och tempo är viktigt för en harmonisk och fin helhet. Det är viktigt att visa hunden på ett 
rastypiskt sätt om innebär att man visar fram de rasspecifika egenskaperna och därmed få hunden 
att se så fin ut som möjligt. Hundbedömning går ut på att visa upp hunden på bästa sätt så att 
den kommer så nära rasidealet som möjligt därför är det viktigt att ha bra kunskap om rasen. Ha 
koll på helhet och ursprungsändamål. Exempelvis förväntas inte en vallhund att bära sitt huvud 
lika högt som en pudel och detta har med ursprungsändamålet att göra. Dessa typer av olikheter 
skall man beakta när man visar hund. Jag tror det är viktigt att ha en förståelse för harmoni, 
balans och naturlighet, då blir intrycket enkelt och självklart, precis som man vill att det ska se ut! 
Jag ser verkligen fram emot att bli förförd av skönhet. Det eleganta ligger i att hitta harmoni, 
balans och naturlig skönhet. 
 
Du kanske undrar hur det gick när jag tävlade i juniorhandling? Jag tävlade bara på ett fåtal 
utställningar och endast under ett år. Min familj hade ingen hundbakgrund och vi skaffade hund 
när jag var i övre tonåren. Så jag började ganska sent och hunden jag tävlade med var ingen 
stjärna. Jag lyckades iallafall kvalificera mig på Lilla Stockholm som på den tiden höll till på 
Solvalla travbana. När det väl var dags för finalen på Stora Stockholm hade jag min första egna 
hund som jag senare lyckades få till champion. Han var något bättre än den första men inte direkt 
det som jag kallar showig. Dömde finalen gjorde Sveriges okrönte schäferkung Bo Nyman och 
tydligen lyckades jag uppvisa någon form av talang och slutade 4:a i finalen! Därmed fick jag 
blodad tand för det här med handling och fortsatte med den här fantastiska hobbyn! 
 

Stort lycka till! 
 


