
 

 

 

LÖRDAG den 14 december  

SM-final i Junior Handling, Patrik Cederlöf, Sverige. 

Deltagarna inbjuds med personligt brev och är kvalificerade från SKK:s 

internationella utställningar. De tävlande ungdomarna är mellan 10-17 år. 

Final i Agria Rallylydnads Cup, döms av Elin Viklund och Jannika Tilly, Sverige.                                                                                                                       

Deltagarna är personligt inbjudna och är kvalificerade från tävlingar under året. 

De tävlande ungdomarna är mellan 6 och 25 år.  

SÖNDAG den 15 december  

Nordiskt Mästerskap i Junior Handling, döms av Javier Gonzalez Mendikote, 

Kroatien. I år är det vår tur att vara värd för det Nordiska Mästerskapet. Vi 

hälsar Danmark, Island, Finland och Norge varmt välkomna med sina junior 

handlingteam.                                                                                                                  

Anmälan  

Sista anmälningsdag är den 12 november kl. 12. 

Till SM-finalen i junior handling anmäler du dig via anmälningslänk på 

hundungdom.se   

Till finalen i Agria Rallylydnad Cup anmäler du dig via SBK Tävling. 

https://www.skk.se/sv/SHU/Kalender/stockholm-hundmassa-2019/
http://www.sbktavling.se/competitions/32944


Leta efter oss i gula kläder!                      

Vi kommer självklart ha en monter i A-hallen i år igen. Kom förbi! Där finns en 

massa kul saker att göra, fina prylar att köpa och supertrevliga personer att 

snick-snacka med. 

Så här hittar du till Stockholmsmässan  

Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, 9 km söder om Stockholm City. Adressen dit 

är Mässvägen 1 i Älvsjö. Hit tar du dig lättast med bil eller pendeltåg. Planera 

resan på www.sl.se Mer information om Stockholmsmässan finns på 

http://www.stofair.se/ 

Frågor? 

Sveriges Hundungdoms kansli svarar gärna på frågor, du når oss genom att 

ringa 08-795 30 85 eller e-posta info@shu.se. Cirka två veckor innan ”mässan” 

kommer vi att mejla ut "PM" till alla deltagare med information om tider för 

veterinärbesiktning, antal starter/klass och nummerlapp.  

Ingen final i Agria Freestyle Cup i år                                                

På grund av att det i år är NM i freestyle på mässan, så finns det tyvärr inte plats 

för att arrangera en final i Agria Freestyle Cup. Vi återkommer till de 

kvalificerade ekipagen om var finalen kommer att köras.  

OBS! Hund som inte tävlar får tyvärr inte tas med in på Stockholm 

Hundmässa.
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