
 
 

Sveriges Hundungdom hälsar dig och din hund hjärtligt välkomna till 

handlingtävling på Stockholm Hundmässa söndagen den 11 december! 

Handlingtävling i minior, junior och senior handling 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.  

 

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. 

 

Veterinärbesiktningen  

När du kommer med hund ska du gå in igenom vaccinationskontrollen och veterinärbesiktningen, som är 

öppen 07.00-11.00. Där visar du först hundens vaccinationsintyg, eller aktuellt införselbrev, och  sedan 

kollar en veterinär din hunds allmänna hälsa. Är hunden i en bur eller väska behöver du ta ut den. 

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. 

 

Tävlingsbestämmelser. Alla tävlingarna genomförs enligt officiella regler och du som tävlande måste 

vara införstådd med dessa samt med det nationella dopingreglementet. 

 

Vägbeskrivning och parkering.  

Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, drygt en mil söder om Stockholm. Adressen är Mässvägen 1, Älvsjö 

Runt Stockholmsmässan finns över 2 000 parkeringsplatser, i garage och utomhus. Du kan betala i 

automat eller via EasyPark och Tele P. Kommer du med bil, läs viktig information på 

Stockholmsmässans webbplats. 

 

https://www.stockholmsmassan.se/infor-ditt-besok/hitta-hit?sc_lang=sv-se


Tips! För att slippa köa vid parkerings automaten, ladda ner appen EasyPark och registrera dig i 

förväg. Områdeskoden vid Stockholmsmässan är 359. 

 

Mer info till tävlande/medföljande 

En person per anmäld hund går in gratis tillsammans med hunden genom veterinärbesiktningen 

(inträde med nummerlapp).  

Familj och vänner behöver köpa biljett och gå in genom huvudentrén. 

 

Rasta din hund. När du går ut för att rasta hunden behöver du ta med nummerlappen. Gå ut via 

veterinärbesiktningen. Där får du en stämpel på handen av personalen. Visa upp stämpel och nummerlapp 

för personalen när du ska in igen. 

Ringkarta. Här ser du en överblick. Vi kommer att hålla till i ring 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://easypark.se/howItWorks/sv


STARTTIDER 

Tiderna är preliminära och du behöver vara redo i god tid tills att din klass startar.  

 

Domare: Victoria Rosell 

 Senior handling start kl. 10.00 

 Minior handling start kl. 10.45 

 Junior handling (10-13 år) start kl.  11.30  

 Junior handling (14-17 år) start kl. 12.00 

 Final junior handling kl. 14.00 

 

Senior handling start 10.00   

1. Julia Håkansson   

2. Emma Hedenskog   

3. Amanda Bowenius  

4. Ebba Lindevret   

5. Sofia Andersson  

6. Filippa Lemaire  

7. Sofia Ekberg  

8. Mimmi Roslin  

 

Minior handling start 10.45   

1. Linea Nilsson         

2. Isa Koivumaa         

3. Mila Olsson Brandebo      

4. Olivia Yberg        

5. Tora Bowenius   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior handling (10 - 13 år) start 11.30 

1. Idun Koivumaa                          

2. Klara Strandberg Olsson  

3. Tova Levin                          

4. William Penttinen                          

5. Joline Lund                          

6. Tilde Engblom Bergvall  

 

Junior handling (14-17 år) start kl. 12.00
   

7. Elina Lindqvist   

8. Tuva Skoglund    

9. Simon Fransson  

10. Nellie Podlinski  

11. Nora Edvinsson  

12. Himla Mondeé   

13. Vilma Zaar   

14. Meja Hellström   

15. Selma Karlström    

16. Maja Nielsen   

17. Dalma Gegeny 

18. Emme Angelin 



 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN och LYCKA TILL! 

Frågor eller funderingar? 

Hör av dig till faah@skk.se 

eller ring Fanny på kansliet 076 326 51 07 

 

 

 

 

 

Psst…tagga dina bilder! 

Dela gärna dina bilder på Instagram och Facebook före och under mässan!  

#stockholmhundmässa2022 #sverigeshundungdom 

 

Sveriges Hundungdom sponsras av 
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