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Till tjänstgörande ringsekreterare på 
Stockholm Hundmässa 16-17 december 2017 

 
Du är välkommen till mässan för obligatorisk avprickning i ringcentralen (se planskiss/ 
karta) senast 45 minuter innan bedömningen börjar i din ring. 

I detta utskick medföljer: 

 Lista över tjänstgörande ringsekreterare 

 Pm/ringfördelning 

 Reseräkning som ska fyllas i och lämnas till ringcentralen på mässan. På grund av 
säkerhetsrisken betalas tyvärr inga ersättningar ut på mässan. Utbetalning görs i 
efterhand via konto och vår ekonomiavdelning överför pengarna så snart som möjligt 
efter utställningen. Alla som lämnar in reseräkning på plats på mässan kommer att ha 
sina pengar på kontot före julhelgen. 

 "Ringsekreterarinformation" Informationsblad med nyttig information som 
förhoppningsvis ska göra ditt arbete på Stockholm Hundmässa 2017 smidigt. Har du 
några frågor så ring gärna mig eller ta upp det vid avprickningen. Läs igenom denna 
information noga samt uppdatera dig själv på gällande regler för de raser du ska 
jobba på under helgen. 

 Ringsekreterarkarta så att du lättare ska hitta på mässan. SKKs funktionärsrum ligger 
på samma plats som förra året "mittemot" baksidan av ringcentralen (vi hjälper er att 
hitta dit!). 

 
PASSERKORT och parkeringsbiljett (för de som beställt det) skickas med vanlig post så 
att du har det under nästa vecka. Passerkortet ger dig inträde till mässan och tillgång till 
SKKs funktionärsrum. Vi ber dig som har band och plastficka för passerkortet sedan 
tidigare att använda det, övriga får band och plastficka i ringcentralen på morgonen. 

Vi fortsätter även i år med samma RINGSEKRETERARPARKERING (f.d. Tieto/Enators 
parkering). Vi ber er samåka om möjligt (adress-/telefonlista bifogas) då det tyvärr är ont 
om parkeringar på mässan. 

 
Under utställningshelgen når du mig från torsdag på tel 08-795 30 76. 
Snälla kontakta mig omgående om du mot förmodan skulle få förhinder! 

 
Hälsningar 

 
Mikaela Persson Wallenius 
Ringsekreteraransvarig Stockholm Hundmässa 2017 
Direkttel kansliet: 08-795 30 76, epost: mikaela.wallenius@skk.se  


