
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selma Mårtensson vinnare av SM 2019 

 
Lördagen den 11 december klockan 9.00 öppnar dörrarna till Goviks 

Hundakademi i Munkedal. Personal från Sveriges Hundungdoms kansli 
tillsammans med representanter från Handlingkommittén kommer att 

finnas på plats och hälsa dig välkommen och finnas till hjälp under dagen! 
 

Dörrarna till Goviks Hundakademi öppnar kl. 09.00 och tävlingen börjar med minior handling  
kl 10.00.  
 

Antal anmälda Minior (4) Junior (15) Senior (8) 

 
Domare – Markus Gisslén, Sverige 
I ringen kommer ringsekreterare Lotten Rönquist finnas till din hjälp och representanter från 
Handlingkommittén samt Sveriges Hundungdoms kansli kommer finnas till hjälp utanför ringen.  
 
Gemensam fotografering – vi kallar alla deltagarna till en gruppbild klockan 09:45, samling i 
ringen.  
 
Fotografering och livesändning – Lotta från kansliet kommer att fotografera under dagen, om 
du inte vill vara med på bild meddelar du någon av funktionärerna på plats. Handlingkommittén 
kommer att livesända på instagram under tävlingarna.  



 

Försäljning – Det kommer att finnas enklare 
fika att köpa såsom smörgås och kakor. I 
närheten av hallen finns det även ett Hemköp.  
 
Lunch – Lunch måste beställas i förväg och det 
gör ni genom att mejla er beställning senast den 
8/12 till handling@shu.se där ni anger antal samt 
vad ni önskar. Menyn innehåller grekisk sallad 
samt lasagne med sallad. Vill ni hellre ta med egen 
lunch går det självklart bra.  
 
Shopping - I hallen finns det en butik där du kan hitta allt du behöver till din hund! Hundfoder, 
kosttillskott, träningsgodis, pälsvårdsprodukter, schampo och balsam, grooming produkter och 
kanske även en och annan godbit och leksak.  
 
Tävlingens upplägg  
Obs: Gruppbild för samtliga tävlande klockan 09:45. Samling i ringen. 
 
Kl. 10.00 börjar bedömningen för minior handling och när den gruppen är klar går domaren 
vidare till att döma junior handling. Här kommer 8 ekipage plockas ut till en semifinal som 
fortsätter efter senior handlingens bedömning.   
 
OBS! Vi bryter för lunch efter att domaren plockar ut sina 8 semifinalekipage och efter 
lunchpausen kommer domaren börja med senior handlingen och när bedömningen är klar 
återupptas junior handlingen.  
 
Vinnaren av SM i junior handling – Crufts har beslutat att ställa in den internationella finalen i 
junior handling 2022, vi kommer därmed inte att kora någon representant. Agria Djurförsäkringar 
sponsrar istället vinnaren av SM i junior handling med ett vinstbidrag att använda till resmål inom 
eller utom Sverige. Bidraget ska användas till något som har med handling att göra. Det kan vara 
en tävling (som tävlande eller åskådare), en kurs, utbildning eller studiebesök (t. ex till kennel).  

Ingen åker hem tomhänt – En härlig goodiebag kommer att delas ut till alla deltagare!  
 
Trivselregler - Inga ytterskor får användas i lokalen, gäller alla som vistas i hallen. Ta därmed 
med dig inneskor om du inte vill gå i bara strumpor. Missa inte att läsa alla trivselregler på sista 
sidan! 
 
Vägbeskrivning  
Goviks Hundakademi 
Mästarevägen 7 
455 35 Munkedal  
 
Klicka här för att komma till Goviks Hundakademis hemsida med adress och karta. 
 
Frågor?  
Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08 – 795 30 85 eller handling@shu.se  
Från och med fredag 10 december kan du nå Linda Widebeck på mobilnummer 0762908100 
samt Rebecca Govik 0738053061. 
 
 

 

Shop and swop! 
Har du gamla handlingkläder hemma som du skulle 

vilja sälja? Nu har du chansen! I tävlingshallen 

kommer det att finnas klädhängare där du kan sälja 

dina kläder men kanske också hitta något nytt! 

Bestäm dig för ett pris och märk klädesplagget med 

summa, namn och swishnummer. Det kommer även 

att finnas nya utställningskläder till salu! 
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Tävlingslokalen är en inomhushall och med det kommer ett antal trivselregler som vi 
önskar att ni läser igenom innan SM.  

 Rasta din hund innan tävlingen för att undvika olyckor. Om olyckan ändå skulle vara 
framme så finns det städmaterial att använda 

 Vid rastning utanför, plocka upp efter din hund och låt ej hunden kissa på 
husvägg/trappa. 

 Rasta inte hundarna på grannarnas yta. 

 Torka av tassar och päls innan ni går in i träningshallen. Se till att klorna är välklippta 
och ej har några vassa kanter så vi får behålla vår fina matta hel. 

 Inga ytterskor i lokalen. Ta därmed med dig inneskor om du inte vill gå i bara strumpor. 
Ställ skorna vid ingången till hallen. 

 

 

 

  
 
 

 

 


